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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

58253912 : หลักสูตรและการสอน(กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ) แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ, สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Active Learning 

นางสาว มยุร ีเจริญศิริ: การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)พัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  2)

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 3)ขยายผลรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จ านวน 4 คน และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จ านวน 104 คน ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะของครูด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า  

1.รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีชื่อว่า“AECAD Model”
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ และกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 Analysis ศึกษา
วิเคราะห์ ขั้นที่ 2 Empower สร้างความตระหนัก ขั้นที่ 3 Collaboration สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 3.1) Set Goal ก าหนดประเด็น 3.2) Plan วางแผน 3.3) Implement ด าเนินการ  3.4) Reflect สะท้อนผล ขั้นที่ 4 
Applying น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นที่ 5 Dissemination การเผยแพร่เพ่ือน าไปจัดการเรียนรู้ 

 2.ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 1) สมรรถนะของครูด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษารู้อยู่ในระดับ
มาก 2) พัฒนาการสมรรถนะของครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  3) พัฒนาการสมรรถนะของครูด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 4) พัฒนาการของครูด้านคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 5) 
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก 6) พัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

3.ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า 1) สมรรถนะของครูด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษารู้อยู่ในระดับและ
เห็นว่ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความเหมาะสม 2) สมรรถนะของครูด้าน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 4) พัฒนาการของครู
ด้านคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 5) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก 6) พัฒนาการ
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
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The purpose of this research was to 1.) to develop and find the quality of the model of the professional 
learning community school 2.) to assess the effectiveness of the model for the development of vocational learning 
community schools 3.) To expand the model of a professional learning community school. Used in this research were 4 
Prathom 4-5 (grade 4-5) teachers at Omnoi School District; 104 students at Omnoi School, Prathom 4 - 5 who are enrolled in 
the academic year 2019. The research instruments consist of assessment forms for teachers of Design and Educational 
Innovation, active-learning-based learning management design and process, evaluation of learning characteristics assessment 
form for students' creativity and innovation, opinion surveys for teachers on the model of learning community schools. The 
data analysis implemented the mean standard deviation and content analysis. 

The research found that: 

1. The model of a professional learning community school to enhance the teacher competency in learning 
management based on an active learning concept which promotes elementary school students’ innovative ability is called 
the "AECAD Model." Which consisted 1.) principles, community of professional learning 2.) goals to enhance the competency 
in learning management based on the concept of active learning and teachers’ learning professional development 3.) 
important conditions in applying the model 4.) the process contains 5 components: 4.1) Analysis 4.2) Empower 4.3) 
Collaboration 4.4) Applying 4.5) Dissemination 

2. The effectiveness of the model found that 1.) the competency of teachers in design and creation of 
educational innovation was at a high level. 2.) the development of teachers 'competency in learning management design 
was at a high level. 3.) The development of teachers' competency in the learning management process was at a high level. 
4.) The development of teachers in the characteristics of being a learning persona was at a high level. 5.) The opinions of 
teachers towards the styles were at a high level. 6.) The development of students' creative ability was at a high level. 

3. The results of the model expansion are as follows: 1.) the competency of teachers in the design and 
creation of educational innovation was at a high level and the school model, the community of professional learning in 
order to enhance the competency of teachers in management learning based on the active learning concept that promotes 
innovation ability of elementary school students was appropriate. 2.) the competency of teachers in the design of learning 
management was at a high level. 3) the competency of teachers in the learning management process was at a high level 4.) 
the development of teachers in terms of characteristics of being a learning individual was at a high level. 5) The teachers' 
opinions towards the styles were at a high level. 6) the development of students' ability to innovate was at a high level. 
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้าน
ธรรมชาติ และวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ สังคมของมนุษย์เริ่มมีความเป็นชุมชนเมืองมากข้ึน
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่ง
เป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็น
มนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ สร้างให้คนมีความรู้ใน
การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต ซึ่งประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษามาโดยตลอด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 49 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรู้ 
และความสามารถข้ันพื้นฐาน มีทักษะชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้ และพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542 มาตรา22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้
เนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะการคิด การจัดการเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน อ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 ประเทศไทยภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล โดยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศทิศทางในเรื่องของ 
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในอนาคต โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ เปลี่ยนจากการ
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ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

 อีกทั้ งกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาไทยส าหรับ 
(Thailand 4.0) ในการบรรยายพิเศษ เรื่องประเทศไทยกับการก้าวไกลทางการศึกษาในการประชุม
วิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษา ประจ าปี 2559 
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 สรุปได้ว่าการขับเคลื่อนบริบทคนไทยไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็น
นโยบายที่ส าคัญจ าเป็นต้องรู้ตัวเองว่าท าไมต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัว กระทรวงศึกษาธิการมีแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 ที่ชัดเจน ภาคการศึกษาทุกระดับตั้งแต่
อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปเพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 และสิ่งที่ทุกฝ่ายควรจะท า
ความเข้าใจและช่วยกันด าเนินการคือในแต่ละระดับควรก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาของตนอย่างไรเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายที่แท้จริง นั่นคือการศึกษาที่สามารถสร้างหรือ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ (Products) ข้ึนมาให้ได้ และเป็นผลผลิต (Products) ที่
สะท้อนความคิดใหม่ ระบบใหม่ การกระท าใหม่ ปรากฏชัดเจน อย่างที่เรียกว่า “นวัตกรรม”นั่นเอง 
ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีเทคนิคการสอนที่สอนใหผู้้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
สิ่งที่ศึกษาได้ ปัจจุบันเราจึงต้องมีเทคโนโลยีทางการสอนที่ให้ผู้เรียนท าได้ ท าเป็น และสามารถสร้าง
ผลผลิต (Products) ข้ึนมาได้ 

 การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และ
การศึกษาปัจจุบันในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่
พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและแสดงออกของ
นักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม และเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งนักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในยุคปัจจุบันน้ี ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rและ 8C ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting-เขียนได้, (A) Rithmatic มีทักษะในการค านวณและ 8C 
ได้แก่  Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า
Communication Information and Media Literacy  ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
Cross-cultural Understanding  ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม
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วัฒนธรรมComputing and ICT Literacy  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
Career and Learning Skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา 
กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานส าคัญของทักษะข้ันต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะ
ที่เด็กไทยจ าเป็นต้องมี 

 ทักษะเหล่าน้ีจะจะเกิดข้ึนกับนักเรียนได้ต้องมีระบบสนับสนุนที่จ าเป็น คือ มาตรฐานการ
เรียนรู้ หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพและบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้มากขึ้นการด ารงชีวิตให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 จะเกิดจาก Power of 
Shared Knowledge ไม่ใช่ Power of Knowledge ดังเช่นในศตวรรษที่ผ่านมาโดยในยุคศตวรรษที่ 
21 การได้มาซึ่งความรู้ (Producing Knowledge) นั้นไม่เพียงพอสิ่งที่ส าคัญควบคู่กันไปก็คือการสรา้ง
ความหมายและนัยในองค์ความรู้ (Producing Meaning) นั้นด้วยอีกทั้งประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมการเมืองเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกจากการปฏิวัติ
ดิจิตทัล (Digital Revolution) สู่อุตสาหกรรม 4.0 การเปลี่ยนแปลงนั้นแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมด้วย ดังนั้นทักษะที่จ าเป็นให้เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับต้น คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่
การท างานซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน ในโลกปัจจุบัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนใน
ศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและ
นักเรียนให้พร้อมกับการด ารงชีพในศตวรรษที่21 ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่าง
ทั่วถึง เราจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
มีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่แตกต่างจากเดิมได้แก่วัฒนธรรมของ
การเรียนรู้ยุคใหม่ โลกในศตวรรษที่  21 มีการเปลี่ ยนแปลงใน  3 กระแสหลัก คือ  1) เกิด 
Demonopolization of Knowledge ไม่ มี ก ารผู ก ขาดความรู้  2) เกิ ด  Democratization of 
Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูลและ  3) เกิด Disruption of Technology & Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดข้ึนใหม่ๆจากการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิม
ตลอดเวลา 

 การเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือ
ท า (Active Leaning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการ
ร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียน
โดยตรงลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท า
กิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด 



  
 

4 

การเขียนการอภิปรายกับเพื่อนๆ ซึ่งความรู้ที่เกิดข้ึนก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่าแสดงให้เห็น
ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นจริงและสามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอื่น ๆ  

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการเรียนรู้แบบ ใฝ่รู้ (Active Leaning) ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิดที่เป็นอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงมากข้ึน ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้เกิดทักษะเหล่าน้ีผ่านการกระตุ้นด้วยการใช้ค าถาม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือการประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในโลกความเป็นจริง  (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 
2557) เป็นการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิให้เกิดการท างานแบบรว่มมืออย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มแรงจูงใจและความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนซึ่งในปัจจุบัน
พบว่านักเรียนยังขาดทักษะเหล่านี้ อยู่มากเห็นได้จากจากผลการทดสอบ Programme for 
International Student Assessment (PISA)โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พั ฒ นา  (Organisation for Economic Co-operation and Development ห รื อ  OECD) ได้
ประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการศึกษาโดยส ารวจความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป ประจ าปี 2015 ในโครงการ PISA 2012 โดยส ารวจเด็กอายุ 15 ปีและ
จัดอันดับคะแนนระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่าด้านคณิตศาสตร์
ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน (อันดับ 44) ด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 
444 คะแนนอยู่อันดับที่ 44 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ IMD น าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ 
TOEFL 2013 ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ
มาจัดอันดับ ผลการจัดอันดับพ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยยังด้อยด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย
เพียง 76 จากคะแนนเต็ม 120 (อันดับ 57) ส่วนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ ASEAN ล้วนได้
คะแนนเฉลี่ยสูงและอันดับดีกว่าไทยมาก ที่โดดเด่นที่สุดคือสิงคโปร์  (คะแนนเฉลี่ย 98 อันดับ 3) 
รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยและอันดับเท่ากัน (คะแนนเฉลี่ย 89 อันดับ 
32) อินโดนีเซีย (คะแนนเฉลี่ย 82 อันดับ 50) และจากการศึกษาผลในการจัดการทดสอบการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-Net) ในทุก ๆ ปีนั้น ผลที่ออกมามักจะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุก ๆ ปี นั่นก็คือ เด็กไทยมีความรู้ต ่ากว่ามาตรฐานอยู่เสมอๆ หรือแม้แต่
การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics 
Co-operation and Development:OECD) ที่ รู้ กั น ใ น ช่ื อ ข อ ง  PISA (Programme for 



  
 

5 

International Students Assessment) พบว่านักเรียนไทยที่จัดได้ว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับสูงมีเพียง 1% เท่านั้นเอง ทั้ง ๆ ที่เราใช้เวลาในการเรียนการสอนมากกว่า 8 ชม. ต่อวันPISA ยัง
พบว่า เด็กไทย 74% อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง คือมีตั้งแต่อ่านไม่ออก อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์
ความหมายไม่ถูก หรือแม้แต่ใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ แต่เรากลับมองสภาพ
เหล่าน้ีด้วยความเคยชิน และยังคงเช่ือว่าลูกหลานของเราจะต้องได้รับการพัฒนาโดยการจัดการศึกษา
แบบเดิม ๆ อย่างทุกวันน้ี 

 ดังนั้นรูปแบบของการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
นักเรียนเพื่อการพัฒนาความสามารถในตัวบุคคลของนักเรียนโดยครูมีเทคนิครูปแบบการเรียนและที่
ส าคัญอย่างยิ่งคือรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนสิ่งนี้จะช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถในการใช้กล
ยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การสร้างนวัตกรรมการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้
เพื่อรองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรียนศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหากันการสื่อสารเสมือนและใช้
รูปแบบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 คาดหวังให้ครูพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยตรงเป็นอันดับแรก ดังนั้นการพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21จึงต้องพัฒนาครูให้มีแนว
ทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือและกลยุทธ์การ
เรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนและปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกเป็นผู้ที่แนะน า
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) 

 ในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เกิดข้ึนเหล่านี้ ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์
ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนเช่น การเป็นผู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะน าวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ปลูกฝังจิตวิญญาณ คุณงามความดี
และถ่ายทอดลักษณะที่พึงประสงค์ดังนั้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของครูจึงต้องจัดกิจกรรมที่
สะท้อนการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณภาพตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้ เพราะคุณภาพของการศึกษาข้ึนอยู่กับคุณภาพของครูผู้สอน  ดังนั้น  การพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพ เพราะการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Professionals) เป็นเรื่องส าคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ในวงการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่ 22 ควบคู่กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านใน
ยุคศตวรรษที่ 21นี้ การพัฒนาผลผลิตหรือผลลัพธ์ให้มีคุณภาพสูง ย่อมต้องอาศัยผู้ ปฏิบัติที่มี
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คุณภาพสูงเช่นกัน และเห็นว่าครูส่วนใหญ่ควรได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมการศึกษาเช่นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการออกแบบนวัตกรรม
การศึกษาประเภทต่าง ๆ  และกระบวนในการปรบัปรุงประสิทธิภาพนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการน า
นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีข้ึนกว่าเดิม
น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2554) 

 จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน จากการศึกษา
พบว่ากลไกที่ส าคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวประสบความส าเร็จก็คือ  
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากแนวทางด าเนินการแบบเดิม
ดังที่เคยผ่านมา คือการรวมตัวกันของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ข้ึน
ภายในโรงเรียนเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ในช้ันเรียนจากฐานราก เพื่อบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันการท างานคนเดียวหวังผลดังกล่าวได้ยากแต่หากท าเป็นทีม ภายใต้ปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกมีกระบวนการกลุ่มที่ดี พลังสร้างสรรค์จะแสดงให้เห็นเองโดยธรรมชาติ และจากการศึกษา
ผลการวิจัยทางการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น “โรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้  ห รือ   The Learning School”โดยจัดให้ มี   “ชุมชนแห่ง วิชาชีพ  หรือ  Professional  
Community” สง่ผลให้เกดิบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ส าหรับสมาชิกทุกคน  ได้ท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  รวมทั้งการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่  อีกทั้งเป็นเวทีที่ช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้
การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จตามเจตจ านงค์ของการปฏิรูปการศึกษาคือ การรวมตัว รวมใจ 
รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส าคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่ส าหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความ
โดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน  

 การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความ
ต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นส าคัญ และกลไกที่ส าคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้
ดังกล่าวประสบความส าเร็จก็คือ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
จากแนวทางด าเนินการแบบเดิมดังที่เคยผ่านมา ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น “โรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ หรือ The Learning School”โดยจัดให้มี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional  
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Community” ข้ึนภายในโรงเรียนรูปแบบใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีที่มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้ส าหรบัสมาชิกทกุคน  ได้ท าการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประสบการณ์ระหว่าง
กัน รวมทั้งการสร้างความรูใ้หม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่  อีกทั้งเป็นเวทีที่ช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จตาม
เจตจ านงค์ของการปฏิรูปการศึกษา 

 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ  Hord 
(1997) ซึ่งยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
มีผลดีต่อครูผู้สอนและผูเ้รยีนคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มความผูกพันธ์ต่อพันธกิจและเป้าหมายของ
โรงเรียนมากข้ึน ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมี
ความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ผลดีต่อผู้เรียนพบว่าสามารถลดอัตราการตกซ ้า
ช้ันอัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน และจากแนวคิดของ Hord (1997); วร
ลักษณ์ ชูก าเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557); (วิจารณ์ พานิช, 2555) มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ว่าการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูใน
ทุกข้ันตอนและกระบวนการ ท าให้ครูสามารถปรับปรุงและพัฒนางานได้สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบทการท างานเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลการศึกษางานวิจัยของจุฬามาศ 
จันทร์ศรีสุคต และชุมพล เลิศรัฐการ (2559) เรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพรูปแบบพันธมิตรครูซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของครูและนักวิชาการที่มีความสนใจต้องการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม โดยเน้นการปรึกษาหารือและการทดลองใช้นวัตกรรม สรุปได้ว่าการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูส้ามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน สามารถน าไปใช้ได้ทันทีในช้ันเรียน
และมีเวลาที่จะอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆกับเพื่อนครู อีกทั้งเสมือนการท างานปกติท าให้ครูไม่ต้อง
ทิ้งช้ันเรียนเพื่อไปแสวงหาความรู้ 

 จากความเป็นจริงที่มีอยู่นี้จึงท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงโดยยึดหลักการพัฒนาจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) ให้ชุมชนเป็นผู้คิดและมี
ส่วนร่วมในการท างานตั้งแต่เริ่มก าหนดนโยบายจนสิน้สดุข้ันตอนสุดท้ายในการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้หรอืการพัฒนาที่เน้นให้สมาชิกชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลและ
ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง  ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก็
เช่นเดียวกันผลจากการพัฒนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่าการน าความรู้จากภายนอกใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปยัดเยียดให้กับโรงเรียนหรือชุมชนจะเป็นประโยชน์ก็เพียงแค่ช่ัวครั้งช่ัวคราวเท่านั้น
ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและไม่อาจน าพาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
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ทิศทางที่ต้องการได้หากแต่การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท างานจากเดิมมาเป็นการประสานความรูท้ี่
มีอยู่แล้วภายในชุมชนและความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหา
โดยยึดพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลักโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การพัฒนาเป็นเพียงผู้
มีบทบาทในการประสานและผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมน่าจะเป็นทางออกที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ในระยะยาวและยั่งยืนมากกว่า ภาพของห้องเรียนในอนาคต จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ข้ึน 
(greater community) นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ช้ีน าตนเองได้  (self-directed) มีการท างานทั้ง
อย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียน
ทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคลื่อน 
(textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของคุรุสภาที่คาดหวังว่า การรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ที่แท้จริงและต่อเนื่องจะท าให้เพิ่มสมรรถนะในการท างานของทุก
ฝ่าย ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิรูป
สถานศึกษาที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการรวมตัว
รวมพลังของกลุ่มคนทางวิชาชีพที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และต่อวิชาชีพ 
สอดคล้องกับข้อค้นพบของมานาบุ ซาโต (2559) ครูใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเช่ือว่าโรงเรียนที่
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูส้ าหรับเด็ก ๆ คือโรงเรียนที่ช่วยอบรมบ่มนิสัยและให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ส าหรับบรรดาครูคือโรงเรียนที่ครูจะได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพตน และส าหรับผู้ปกครองคือ
โรงเรียนที่ทุกคนมีสว่นร่วม และให้ความร่วมมือในการปฏิรูปโรงเรียนตลอดจนประเทศไทยที่คณะผูจ้ดั
งานงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 : EDUCA 2016 จัดข้ึนภายใต้แนวคิด
“School as Learning Community (SLC): โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้”ซึ่งน ามาเป็นหนึ่งใน
กรณีศึกษาให้กับคณะครูไทย ซึ่ งจากการศึกษาในครั้งนี้ “พิมพันธ์ เตชะคุปต์" ผู้เช่ียวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน ให้ข้อมูลสนับสนุนว่าโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
สังคมต้องตระหนักถึงสิทธิในการเรียนรู้ของเด็กทุกคน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครูทุกคนใน
โรงเรียน และพัฒนาสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง และสิ่งส าคัญที่สุดคือผู้น าในโรงเรียนหรือ 
ครูใหญ่ต้องมีวิสัยทัศน์และควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนใน
โรงเรียน โดยดึงรูปแบบการสอนให้เป็น Active Leaning สู่หัวใจในการปฏิรูปการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  

 จากการศึกษาค้นคว้า และสังเกตกระบวนการในช้ันเรียน รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูไทยที่ท าหน้าที่ครูโดยใช้กระบวนการ PLC พบว่าครูที่เปลี่ยนมาสอนแบบใหม่ที่เรียกว่า Active 
Learning ศิษย์ได้ท าและคิด โดยครูเปลี่ยนหน้าที่เป็น โค้ช ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก แล้ว
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น าข้อสังเกตจากสิ่งทีพ่บในช้ันเรยีนมาแลกเปลีย่นเรยีนรู้รว่มกันเพื่อร่วมปรับปรุง หรือจัดกระบวนการ
ให้น่าสนใจเพื่อนักเรียนได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยในฐานะศึกษานิเทศก์ได้ศึกษา
ภาพรวมของผลการประเมนิคุณภาพผู้เรยีนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อยพบว่าสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนยังอยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าเกณฑ์ก าหนดคือร้อยละ 60 ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และ
การใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยหลากหลาย เช่น พฤติกรรมการสอนของครู ความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องที่สอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดหาสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้วิธีสอน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และการน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา จึงได้น าแนวคิดข้างต้นมาปรับใช้กับสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร้างแรง บันดาลใจไปพร้อมกัน 
จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็น “โค้ช” ที่คอย ออกแบบการเรียนรูเพื่อ
ช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลได้ ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ 
กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง ก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การ
เรียนรู้“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอน ไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียน
เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) 
ของนัก เรียนสิ่ งที่ เป็นตัวช่วยของครู ในการจัดการเรียนรู้ คือ ชุมชนการเรียนรู้ครู เพื่ อ ศิษย์  
(Professional Learning Communities : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท าหน้าที่ ของครูแต่ละคนน่ันเอง 
     ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาอาจเกิดข้ึนได้ยากหากขาดการให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าแนวทางจากผู้ที่มีความรู้ด้วยเหตุน้ีกระบวนการนิเทศติดตามจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัด
กระบวนการเรียนรู้ก็เกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลาการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เป็นทางเลือกให้ครูมี
โอกาสเลือกรับวิธีการนิเทศที่ เหมาะสมกับตัวครู ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายๆด้าน เช่นความรู้
ประสบการณ์ ความผูกพันต่อภาระหน้าที่ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่ครูได้ตรงตามปัญหาความต้องการ ระดับความรู้ความสามารถและแรงจูงใจ 
และน าผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาสู่การพัฒนาในสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 
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 จากเหตุผลข้างต้น การนิเทศติดตามช่วยเหลือจึงมีส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ของครูที่จะน าไปสู่การเป็นโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมทางการสอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีและสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะ

ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา” ผู วิจัยไดศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
สังเคราะห เป็นกรอบแนวคิดในการการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ดังนี้ 
   1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้      
   การรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นไปได้ยากที่จะท าเพียงล าพังหรือเพียง
นโยบาย เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความ เป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 
1990) ชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้น้ัน จึงจ าเป็นต้องมีอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน “ครูเพื่อศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศ การ
อยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี ทัศนีย ์จันอินทร์ 
และคงกฤช ไตรยวงค์, 2553) ที่มีลักษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐาน “อ านาจ
เชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจที่สร้างพลังมวลชนเริ่ม
จากภาวะผู้น าร่วมของครูเพื่อขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005) 
  มานาบุ ซาโต (2559) กล่าวถึงแนวคิดโรงเรียนคือชุมชนของการเรียนรู้ (School as 
Learning Community : SLC) ว่าเกิดข้ึนจากการบูรณาการทฤษฎีทั้งหลายเข้าด้วยกัน การปฏิรูป
การศึกษาที่ห้องเรียน และในโรงเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิวัติทางวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินแนวคิด โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ SLC ไม่ได้
มุ่งเน้นเทคนิคในการพัฒนา แต่เป็นการบูรณาการ 3 องค์ประกอบส าคัญรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ 1)
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ส าหรับเด็กคือโรงเรียนเป็นที่อบรมและให้
ความรู้ ส าหรับครูคือโรงเรียนที่ให้การอบรมและการเรียนรู้ในฐานะผู้เช่ียวชาญทางการศึกษา ส าหรับ
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ผู้ปกครองคือโรงเรียนที่ตนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิรูปโรงเรียน 2)ปรัชญา 
(Philosophy) มี 3ประการ คือ ปรัชญาส าหรับส่วนรวม ปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย ปรัชญา
ของความเป็นเลิศ 3)ระบบกิจกรรม (Activity)ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วม
พลังในห้องเรียน การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
 2. หลักการแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
 Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การน าเอาวิธีการสอน 
เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือ
เป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม  ความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกันท าให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มี
โอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70%การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ ต่าง  ๆ ซึ่งจะท า
ให้ผลการเรียนรู้ เกิดข้ึนถึง 90% ลักษณะของ Active Learning (ไชยยศ เรืองสุวรรณ , 2562)      
เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เป็นการเรยีนการสอนทีเ่ปดิโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การ
สร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน 
การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้
ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทกัษะการคิดข้ันสงูเปน็กิจกรรมทีเ่ปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิด
รวบยอดผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียนบทบาทของครู กับ 
Active Learning ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2552) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้คือจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการ
สอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ของผู้เรียนสร้างบรรยากาศของการมสี่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้จัดสภาพการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการรว่มมือในกลุ่มผู้เรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาส
ผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลายวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งใน
ส่วนของเนื้อหา และกิจกรรมครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และ
ความคิดเของที่ผู้ เรียนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน (Active 
Learning) ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี ซึ่งรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) ด้วยตนเองโดยธรรมชาติของการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ประกอบด้วยลักษณะส าคัญต่อไปนี้ 
 1. เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะให้เกิดกับผู้เรียน 
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยลงมือกระท ามากกว่าน่ังฟังเพียงอย่างเดียว 
 3. ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรมเช่นอ่านอภิปรายและเขียน 
 4. เน้นการส ารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน 
 5. ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลการน าไปใช้
และ 
 6. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว 
 สรุปได้ว่า การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ มีส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ 
การมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ (Appealing Materials) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ (Opportunities 
for Manipulation) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมและกลวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
(Choices for Children) ผู้เรียนได้สื่อสารเกีย่วกับสิง่ที่ก าลังท ากับผู้อื่นการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น การ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนรู้แบบใฝ่รู้จะมีความ
ยืดหยุ่นสูงสามารถปรับวิธีการใช้กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การฝึกทักษะการคิดของ
ผู้เรียน และหล่อหลอมให้ผู้เรียนให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ 

 ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2562) การเรียนการสอนที่พัฒนา
ศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนที่
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เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือ
กันมากกว่าการแข่งขันผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นทักษะการคิดข้ันสูงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, 
สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอดผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองความรู้เกิดจากประสบการณ์       
การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้ เรียนบทบาทของครู กับ Active Learning      
ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2552) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางของ Active Learning ดังนี ้

 จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน
การพัฒนาผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนสร้างบรรยากาศของการมีส่วน
ร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
กลุ่มผู้ เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลายวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ
กิจกรรมครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน 

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning อาจจะน าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมา
ผสมผสาน โดยผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่ เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครองในการ
สอนแต่ละครั้ง ทั้งนี้ควรเป็นกลุ่มวิธีการสอนที่เน้นรูปแบบดังนี้ 

 1.การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับ
รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์,  

 2. การสอนแบบโครงงาน(Project Based Learning) จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรม
เดี่ยวก็ได้ โดยพิจารณาจากความยาก  ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน และคุณลักษณะที่
ต้องการพัฒนา ให้ผู้เรียนวางแผนด าเนินการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็น
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ผู้ให้ค าปรึกษา จากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิด การออกแบบช้ินงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจา
การค้นคว้า ร่วมกับการอภิปรายในช้ันเรียน จากนั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติท าช้ืนงาน และส่งความ
คืบหน้าตามก าหนด การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้
ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือท าโครงการและมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล 

 3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
จากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมุติข้ึนจากความจริง แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา การเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดค าถาม วิเคราะห์ วางแผนก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า
แก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการลงมือแก้ปัญหา 

 4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นล าดับข้ันแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะอย่าง
รอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเช่ือมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหา
ข้อสรุปแล้วน าไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ  
     จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถม ควรมีองค์ประกอบ 5 ข้ันตอนดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ 
1.1ผู้สอนช้ีแจงจุดประสงค์ของบทเรียน ก าหนดกรอบความรู้ สิ่งที่ต้องรู้ ภาระงาน

และลักษณะส าคัญของช้ินงาน 
        1.2ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณไม่เกิน  6 คน มีสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากความยาก  ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน 

 2. ข้ันสอน 
        2.1 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน  โดยมีครู เป็นผู้ กระตุ้นให้นัก เรียนคิดและน า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นข้ันตอนให้ผู้เรียนศึกษาหาค าตอบ แก้ปัญหา และสร้างช้ินงาน 
       2.2 ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องท าให้ชัดเจน 
       2.3 ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูล  ค้นคว้า โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง  

 3. ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 
       3.1 ผู้เรียนร่วมมือกันท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ  
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        3.2 ผู้สอนสังเกตการณ์ท างานของกลุ่ม  และคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกกระตุ้น
ด้วยการใช้ค าถาม   

 4. ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ  เป็นข้ันตอนที่ร่วมกันอภิปรายระหว่าง
ผู้เรียนและครู โดยครูใช้ค าถามน าไปสู่การวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อความรู้ด้วยตัว
นักเรียนเอง 

 5. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม   
 3. หลักการแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช2545และ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตร 24 กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น
ต้องจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะการคิด การจัดการ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดประสบการณ์
ต้องผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอยู่ในนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนวัตกรรมประเภทนี้ จะ
ประกอบด้วย เทคนิควิธีการสอน และสื่อการเรียนการสอน โดยพัฒนานวัตกรรมข้ึนมาจากพื้นฐาน
แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีนักการศึกษาหลายๆ ท่าน ให้ข้อเสนอในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้อย่างหลากหลาย โดยจะมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วน
ใหญ่ และมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันตามทัศนคติของนักการศึกษาแต่ละท่าน และเมื่อน า
รายละเอียดดังกล่าวมาสังเคราะห์แล้ว สามารถจ าแนกหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ผู้เรียน (Analyze learner) ผู้สอนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและ
ตอบสนองผู้เรียนมากที่สุด 
 2. อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ครูจะไม่ใช่ผู้สอนอีกต่อไป แต่ครู
จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดย
การจัดสภาพการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 
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 3. การส่งเสริม (incitement) ผู้สอนต้องท าหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น และปลูกฝังให้ผู้เรียน
เกิดทักษะและคุณลักษณะเชิงบวกในการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดข้ึน โดยประเด็น
หลักๆ ที่ผู้สอนควรส่งเสริมและให้ความส าคัญ คือ 
  3.1 ผู้เรียนพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomy) 
  3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (Participation) 
  3.3 ผู้เรียนร่วมมือและมีปฏิสัมพนัธ์ในการเรยีนรู้ (Cooperation and Interaction) 
  3.4 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construction) 
  3.5 ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ (Application) 
  จากการศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) พบว่าผู้ที่จะ
จัดการเรียนการสอนควรออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาที่มี
ความหมายจริง ๆ และเป็นปัญหาในชีวิตจริงของผู้ เรียน ซึ่ งผู้ เรียนต่างมีความต้องการและ
ประสบการณ์ที่แตกต่าง ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงผู้จัดการเรียนการสอนควรจัดหากลุ่ม
และชุดกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ได้คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งผู้สอน
ควรช่วยเหลือแนะแนวทางและค าแนะน า (Coaching) 
 
  4. หลักการ แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้จุดเน้นอยู่บนพื้นฐาน
แห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการท างาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (อนุชา โสมาบุตร, 2561) 

 1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) ประกอบด้วย 
  1.1) การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย (1) ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์

ทางความคิดที่เปิดกว้าง เช่น การระดมสมอง (2) สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทาง
ความคิดและสติปัญญา และ (3) มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมิน
แนวความคิด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ 

  1.2) การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) 
โดย (1) มุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ๆไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เปิดใจ
กว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆที่ส่งผลต่อระบบการท างาน (3) เป็นผู้น าในการ
สร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อจ ากัด โดย
พร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ๆที่เกิดข้ึนน้ันได้ (4) สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส
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ส่งผลต่อการเรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาและสามารถน า เอา
ข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 

  1.3) การน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ (Implement Innovations) โดยปฏิบัติ
เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่น ามาใช้ 

 2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ประกอบด้วย 

  2.1) การใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) เป็นการให้เหตุผลที่
ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งเหตุผลในเชิงนิรนัย (Inductive) และเหตุผลเชิงอุปนัย (Deductive) ได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

  2.2) การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะห์จาก
ส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมทัง้หมดและเป็นระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการ
คิดน้ัน 

  2.3) ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) โดย (1) 
สร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเช่ือถือ 
(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเนื่อง (3) สังเคราะห์และเช่ือมโยงระหว่าง
ข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดข้ึน (4) ตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ตั้งบนฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มีความ
น่าเช่ือถือมากที่สุด (5) สะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณ บนพื้นฐานแห่งประสบการและกระบวนการ
เรียนรู้ 

  2.4) การแก้ไขปัญหา (Solve Problems) โดย (1) แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างได้
ทั้งปัญหาซ ้าซากและปัญหาที่อุบัติข้ึนใหม่ในหลากหลายเทคนิควิธีการ (2) สามารถก าหนดเป็น
ประเด็นค าถามส าคัญที่จะน าไปสร้างเป็นจุดเน้นในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและดี
ที่สุด 

 3) ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Communication and Collaboration) 
ประกอบด้วย 

  3.1) การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดย (1) 
สร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้ งการพูด การเขียน หรือการใช้ทักษ ะอื่น ๆ           
ในทางอวัจนภาษา (Non-verbal) ในรูปแบบต่าง ๆ (2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้าง
ทักษะส าหรับการถอดรหัสความหมาย การสรุปเป็นความรู้ สร้างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจ
ใฝ่รู้ (3) ใช้การสื่อสารในการก าหนดจดุมุ่งหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน การสร้างแรงจูงใจ (4) 
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ใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน 

  3.2) การท างานร่วมกับผู้อื่น (Collaborate with Others) โดย (1) มีความสามารถ
ในการเป็นผู้น าในการท างานและเกิดการยอมรับในทีมงาน (2) มีกิจกรรมการท างานที่สร้างความ
รับผิดชอบและก่อให้เกิดความสุขในการท างานเพื่อใหบ้รรลผุลตามทีมุ่่งหวัง (3) สร้างการมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของการท างานเป็นหมู่คณะ 

 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนกระบวนการสอน
ด้วยนั้น คือการสอนต้องสอดคล้องกันกับจุดมุ่งหมายด้วยพร้อมกันไปถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ก็ต้องสอนให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ จัดเงื่อนไขการเรียนรู้ให้ได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์อยู่อย่างสม า่เสมอ (Creativity-Based Instruction) โดยตั้งประเด็นให้ผู้เขียนคิดหรือเขียน
อะไรใหม่ๆ ให้เขาสะท้อนทิศทางใหม่ๆ หรือให้เขาหาทางแก้ปัญหาใหม่โดยใช้การวิจัย  (Research-
Based) ก็ได้ ซึ่งลักษณะของคนรุ่นใหม่ที่น าไปสู่ความเป็นคนคิดและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างดีนั่นคือ 
คุณลักษณะดังนี้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2560) 

 1. การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) ในสังคมบริโภคนิยมเราจะต้องให้ผู้เรียนมีความคิด
วิเคราะห์ให้ได้เพื่อเขาจะได้เข้าใจ เรียนรู้ และเข้มแข็งและไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเช่ือทั้ง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมก็ตาม  

 2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) เมื่อวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งใดแล้วก็ควรจะต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเองและสังคมด้วย เพราะถ้าเพียงแต่วิเคราะห์วิจารณ์ก็จะไม่
มีอะไรเกิดข้ึนใหม่ 

  3. การมีผลผลิต (Productive Mind) เมื่อคิดสิ่งใหม่ๆ แล้วก็จะต้องน าเอาความคิดนั้น
ไปสู่รูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหม่ๆ ด้วยค่าของคนต้องให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

  4. การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) ไม่ว่าจะคิดจะวิเคราะห์จะสร้างสิ่งใหม่
อะไรก็ตามจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมต่อไป 
 สรุปได้ว่าความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน คือความสามารถในการ
จัดท าบางสิ่งซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความคิด สร้างสิ่งใหม่ซึ่งอาจอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด 
กระบวนการ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยคุณลักษณะที่
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของนักเรียนประกอบด้วย 
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    1. การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราว
หรือเนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตูอะไรเป็นผล และที่เป็น
อย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร  
 2. การคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิด
กว้าง  การระดมสมอง สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา มี
ความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ 
 3. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความ
แตกต่างได้ทั้งปัญหาซ ้าซากและปัญหาที่อุบัติข้ึนใหม่ในหลากหลายเทคนิควิธีการ และก าหนดเป็น
ประเด็นค าถามส าคัญที่จะน าไปสร้างเป็นจุดเน้นในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและดี
ที่สุด 
 4. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ความสามารถในการสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
(Communication Clearly) โดย สร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน 
วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบทการท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานและเกิดการยอมรับในทีมงานน าเอาผลของนวัตกรรมสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดคุณประโยชน์ 
 5. การมีผลผลิต การน าเอาความรู้ความคิดไปสู่รูปธรรมมีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 6. การมีความรับผิดชอบการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นไปตามความคาดหวังตาม
บทบาทที่ก าหนดข้ึน ประกอบด้วย ลักษณะที่เฉพาะของแต่ละบุคคล การแสดงพฤติกรรมและ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ หรือพฤติกรรมที่คนในสังคมต้องท าตามสถานภาพในกลุ่มหรือสังคม 

จากแนวคิดและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่กล่าวมาเป็น
กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครู โดยการปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่มา
รวมตัวกันเพื่อท างานร่วมกันสนับสนุนซึ่งกันและกันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวคิด Active Learning ได้แก่ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบสะท้อน
ผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
ร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1 
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ค าถามการวิจัย 

  1. รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีองค์ประกอบและกระบวนการอย่างไร และมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 
  2. ประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ ที่ เสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นอย่างไรในด้านต่อไปนี้ 
  2.1 สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่สง่เสริม
ความสามารถการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนกัเรียนประกอบด้วย 
   2.1.1 ความสามารถของครผูู้สอนด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษาอยู่ในระดบัใดและมีกระบวนการเป็นอย่างไร 

2.1.2 ความสามารถของครผูู้สอนด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active learning หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแหง่การเรียนรู้เชิงวิชาชีพอยู่ในระดับใดและเป็น
อย่างไร 

2.1.3 ความสามารถของครผูู้สอนด้านกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดตามแนวคิด Active learning หลงัการใช้รปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ 
อยู่ในระดับใด และเป็นอย่างไร 
  2.2 คุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูผูส้อน อยู่ในระดับใด และ
เป็นอย่างไร 

2.3 ความคิดเห็นของครูผูส้อนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงเชิง
วิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่สง่เสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดบัประถมศึกษา เป็นอย่างไร 

2.4 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน หลงัการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดบัใด  

       3. ผลการน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาไปขยายผลเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาดังนี้ 
  2.1 เพื่ อประเมินสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนประกอบด้วย 
   2.1.1 สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
   2.1.2 สมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning 
   2.1.3 สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตามแนวคิด 
Active learning  
  2.2 เพื่อประเมินคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครผููส้อน 
  2.3 ศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนทีม่ีต่อรปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่สง่เสรมิ
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
   2.4 เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 

 3. เพื่อขยายผลรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่สง่เสริมความสามารถการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีสมมติฐานของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ทีส่่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดบัประถมศึกษา มีองค์ประกอบและกระบวนการที่มีความเหมาะสม 
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 2. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูผู้สอนมี
สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 3. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ครูมีสมรรถนะใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดับมาก 

 4. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูผู้สอนมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดับมาก 

 5. หลังการใช้รปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ ครูผู้สอนมีคุณลักษณะการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 6. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพนักเรียนมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก 

 7. หลังใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบอยู่ในระดับมาก 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่
  ประชากร คือ ครูผู้สอนในระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จ านวน 
19 คน และ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลออ้มน้อยทีก่ าลงัศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปกีารศึกษา 
2562 จ านวน 307 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) กลุ่มทดลอง คือ ครูโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ประดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 
ได้มาจากครูอาสาสมัครเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ จ านวน 4 คน และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลอ้อมน้อย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  จ านวน 104 คน ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2562  
ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2) กลุ่มขยายผล คือ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย2 ประดับประถมศึกษาปี
ที่ 4 - 5 จ านวน 4 คน ได้มาจากครูอาสาสมัครเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ  จ านวน 4 
คน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  จ านวน 102 คน ที่ก าลัง
ศึกษาในปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯเพื่อ
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เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกลุ่มขยายผล 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ  

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  
      2.2.1 ตัวแปรตามด้านครูผู้สอน คือ 
            2.1.1.1 สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
   2.2.1.2 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Active learning 
  2.2.1.3 สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Active learning 
  2.2.1.4 คุณลักษณะของครูที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  2.2.1.5 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชน

แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
 2.2.2 ตัวแปรตามด้านนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2.2.2.1 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

นิยามศัพท์ 

 1. รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ หมายถึง รูปแบบโรงเรียนที่มี
แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ปน็การน าแนวคิดขององค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่มีชุมชน
ยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด ความผูกพันธ์ุร่วมกันของคนที่เป็นสมาชิกพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ประกอบด้วยหลักการคือการด าเนินการร่วมกันของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ เพื่ อ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการด าเนินการ 5 ข้ันตอน ได้แก่  ข้ันที่ 1 Analysis (ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์
ปัญหา ความต้องการจ าเป็นนโยบายและวิธีการพัฒนาวิชาชีพ) ข้ันที่ 2 Empower (ร่วมสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning) ข้ันที่ 3 Collaboration (ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
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วิชาชีพ) ด าเนินการดังนี้ 3.1) Set Goal (ก าหนดประเด็นที่จะพัฒนาสร้างบรรทัดฐานและค่านิยม
ร่วมกัน)3.2) Plan (วางแผนการสอน และพัฒนาเครื่องมือ) 3.3) Implement (ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่ตามที่ได้วางแผนไว้) 3.4) Reflect (สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้) ข้ันที่ 4 Applying 
น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและน าความรู้ที่ดีมีการยอมรับมาใช้ในองค์กร  ข้ันที่ 5 Dissemination    
การเผยแพร่เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลจากคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และเงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้คือผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพให้การสนับสนุนสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ครูมีความ
มุ่งมั่นจริงใจร่วมมือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

 2. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning หมายถึง ระดับ
ความสามารถของครูในการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติรายวิชาเพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอนที่ประกอบไปด้วย 1 ) ข้ันเตรียมการ 2) ข้ันสอน   
3) ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 4) ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) ข้ันสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลการท างานกลุ่ม   

 3. สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถม หมายถึง 
ระดับความสามารถของครูผู้สอนทีอ่อกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 1. ข้ันตอน
การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. ข้ันตอนการก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้         
3. ข้ันตอนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 4. ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 5. ข้ันตอนการ
ทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม 6. ข้ันตอนการทดลองใช้นวัตกรรม และ7. ข้ันตอนการน าไปใช้
เพื่อก าหนดแนวทางก่อนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ต่อไป 

  4. สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning ท่ี
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถม  หมายถึง ระดับความสามารถของ
ครูผู้สอนที่วางแผนคัดเลือก  วิธีสอน เทคนิคการสอน เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมการศึกษา เช่น การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project 
Based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การสอนที่ เน้น
ทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) ที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชาเพื่อออกแบบ
จัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1) ข้ันเตรียมการ 2) ข้ันสอน 3) ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 
4) ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม   
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 5. สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตามแนวคิด Active learning  
หมายถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและธรรมชาติของรายวิชา
แผนการสอนตามแนวคิด Active learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือลงมือท า
กระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, การ
ประเมินค่าและ ความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานจนส าเร็จเป็นช้ินงานหรือผลงาน โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน 5 ข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันเตรียมการ 2) ข้ันสอน 3) ข้ันท ากิจกรรม
กลุ่ม 4) ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 

  6. คุณลักษณะของครูท่ีเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ระดับพฤติกรรมของครูทีเ่ปน็ผู้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในจัดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 
1)มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา 2) จัดเตรียมข้อมูล ความรู้
ก่ อ น เข้ า ร่ ว ม ก ลุ่ ม ชุ ม ช น แห่ ง วิ ช า ชี พ  ห รื อ  Professional Learning Community (PLC)               
3) ร่วมด าเนินการสังเกตช้ันเรยีนอย่างสม ่าเสมอ 4) สังเกตและบันทึกการจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 5) ใช้ค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ และ
แสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนสามารถถอดความข้อความหรือค าพูดในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ
ได้อย่างเหมาะสม 6) มีส่วนในร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community 
(PLC) อย่างสม ่าเสมอให้ก าลงัใจ และมีความคิดในเชิงบวกขณะที่มีการปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม 
7) น าความรู้เดิมมาผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 8) ให้สาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุม
ปรึกษาหารือและมีความตั้งใจฟังด้วยท่าทีที่สนใจจริง  ในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ 9) ค้นคว้า
หาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
เรียนรู้ 10) น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยการร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            7. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนในการ
พัฒนาผลงาน ผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โดยประเมินจาก
ความสามารถ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 2. ด้านการใช้ความคิด
ในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน 3. ด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข 4. ด้าน
ความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ และ 5. ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่น
และสังคมรอบข้าง 
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 8. ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง บุคลากรครูที่เป็นคู่คิดร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีความสมัคร
ใจ และเต็มใจดูแล สอนงาน และเป็นที่ปรึกษา ให้กับครูผู้สอน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่
ท า ตลอดจนมีทักษะในการสอนมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 9. ประสิทธิผล หมายถึง ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพที่พัฒนาข้ึนได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 2) สมรรถนะ
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา 3) สมรรถนะด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดตามแนวคิด Active learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 4)  คุณลักษณะของครูที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  5)ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 

 10. ครูผู้สอน หมายถึงครูที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ คัดเลือก
เทคนิคการสอน เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมของตัวเอง เช่น การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
(Experiential Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning) การสอนที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) หรืออื่น ๆ ท าหน้าที่การสอนในระดับช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครอ้อมน้อยใน ปีการศึกษา 2562 

 11. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาในโรงเรยีนสงักัดเทศบาลนคร
อ้อมน้อย ปีการศึกษา 2562 

 12. ความคิดเห็นของครูผู้สอน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในก ารจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะเกณฑ์การให้คะแนนความพึง
พอใจ 5 ระดับ 
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ผลท่ีได้รับ 

 1. ได้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 2. ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาตามแนวคิด 
Active learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 3. ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 4. ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 4. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 5. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และน าเสนอผลงานหรือช้ินงานได้

อย่างสร้างสรรค์ 
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง       
โดยเสนอเป็นรายหัวข้อดังนี้    
 1. หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแหง่การเรียนรู ้
  1.1 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

1.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC ) 
1.3 การให้ค าช้ีแนะ (Coaching) 
1.4 การดูแลให้ค าปรกึษาและแนะน า (Mentoring) 
1.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือ 

  1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
       2.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3. หลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาสมรรถนะครผููส้อน 
  3.1 การเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู ้
 4. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  3.1 ความหมายของนวัตกรรม  

3.2 กระบวนการพฒันานวัตกรรม 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. หลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรยีนรู ้

 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 คือการสร้างความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ครูต้องเปลี่ยนจาก เน้นความเป็นผู้สอน เป็นเน้นความเป็นผู้เรียนรู้ โรงเรียนไม่ใช่ที่
เรียนรู้ของนักเรียนอีกต่อไปแต่เป็นที่เรียนรู้ของครูด้วย รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน และของคน
ในชุมชน ดังนั้น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือเครื่องมือส าหรับให้ครรูวมตัวกันขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ คือครูร่วมกันด าเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนาน และ
เสริมแรงกันทั้งภายในและภายนอก (Richard DuFour & Rebecca DuFour, 2012)  
 
การสรา้งชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) คือ การ
รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นส าคัญ ดังที่  Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่ส าหรับ 
“ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการท างาน เพื่อปรับปรงุผล
การเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมอง
การ รวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้น าร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น 
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและ
การน าสิ่งที่ เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน 
แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให้เป็น “ครู
เพื่อศิษย์” วิจารณ์ พานิช (2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”
และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้
ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน เป็นส าคัญ  
หัวใจส าคัญของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพจะไม่ได้มุ่งไปที่การเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคลแต่จะเป็นการ
เรียนรู้ภายใต้บริบทของชุมชนที่มาร่วมกันเรียนรู้เป็นชุมชนของนักเรียนรู้เป็นการเก็บรวบรวมสิ่งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกันสะสมองค์ความรู้ภายใต้บริบทนั้น ๆ ร่วมกันสิ่งที่เป็นปัจจัยสะท้อนความเป็นชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพมี 5 ประการ (Westheimer, 1999: 75) ประกอบด้วยการแบ่งปันความเช่ือและความ
เข้าใจปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ,การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการมีท่าทีที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ตระหนักนึกถึงมุมมองของแต่ละคนและกลุ่มที่เห็นต่าง และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอย่าง
มีความหมาย 



  
 

31 

 ลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ 
 การจัดการศึกษาที่ดีต้องเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของตนเอง นอกจากนี้การศึกษาที่ดีจะต้องสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการศึกษา
ที่ดีจึงต้องสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพราะชุมชนเป็นทั้งกลุ่มที่ติดต่อสัมพันธ์กัน มีรากฐานความ
เช่ือ วิถีด ารงชีวิตที่คล้ายคลึงกันมีการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความเช่ือ และแนวทางปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมีลักษณะส าคัญอย่างน้อย  8 ประการ (Hord, 1997) 
ประกอบด้วย 
 1. การแบ่งปันวิสัยทัศน์และค่านิยม (share values and vision) การท างานร่วมกันของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะมาเป็นทมีเดียวกันได้น้ันทุกคนต้องมีมุมมองและค่านิยมทีค่ล้ายคลงึ
กันว่าการพัฒนาวิชาชีพการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเป็นประเด็น
ส าคัญที่สุดมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างเพื่อนๆ 
 2. การแบ่งปันความรับผิดชอบ (Collective responsibility) การด าเนินงานลักษณะที่
เป็นชุมชนทุกคนจะต้องร่วมกันรบัผดิชอบตามภารกจิทีม่อบหมายอาทกิารออกแบบแผนจัดการเรียนรู้
การร่วมกันสะท้อนความคิดต่อแผนจัดการเรียนรู้การยอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอของเพื่อนด้วย
เหตุด้วยผลเป็นต้น 
 3. การสืบเสาะสะท้อนความคิดอย่างมืออาชีพ (Reflective professional inquiry) การ
สนทนาร่วมกันภายในกลุ่มด้วยการสะท้อนความคิดต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะ
ท าให้ได้มุมมองการเรียนรู้ใหม่ๆร่วมกัน 
 4. ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ชุมชนการเรียนรู้เกิดข้ึนได้
อย่างเข้มแข็งและเข้มข้นเพียงใดการร่วมมือกันภายในกลุ่มจะเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จประการหนึ่ง 
 5. กลุ่ม (Group) การมีครูที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 4-8 คนในการเป็นกลุ่มการเรียนรู้
วิชาชีพร่วมกัน 
 6. การยอมรับซึ่งกันและกัน (Mutual trust) การให้การยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยจะช่วยท าชุมชนเดินหน้าได้อย่างมีความสุข 
 7. การยอมรับนับถือและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Respect and support among 
staff members) การท างานร่วมกันย่อมต้องให้เกียรติยอมรับนับถือและสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
เชิงสร้างสรรค์ 
 8. ความเป็นสมาชิกแบบทั้งตัวและหัวใจ (Inclusive membership) ชุมชนการเรียนรู้
แบบวิชาชีพจะส าเร็จมากน้อยเพียงใดอยู่ 
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 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ม.ป.ป.) ได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม
แนวทาง  ต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2553 และพบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสประสบผลส าเร็จต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 7 ประการคือ 
 1. มีผู้น าที่ดี จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการการประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 2. มีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี : ต้องมีกรรมการ
ชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปร่งใส 
 3. มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมีสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพื่อ
ส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ 
 4. มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการ
เรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลารวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 
 5. มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ: จะต้องมีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง
และมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความ
พร้อมในการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธี/สิ่งใหม่หรือ
พัฒนาให้ดีกว่าเดิม 
 6. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี: ต้องมีระบบการเก็บ
ความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชนรวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มี
อยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยเข้าใจได้ง่าย 
 7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน: ต้องมีความร่วมมือในด้านทุน
กิจกรรมวิชาการองค์ความรู้การตลาดฯลฯมีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเช่ือมโยงประสานเกี่ยวเนื่องครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท 
 คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย โดยอนุสรา 
สุวรรณวงศ์ (2559) การพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมกัลยาณมิตรทางวิชาการ
และการพัฒนาทางวิชาชีพของครูที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลลัพธ์
ทางการเรียนรู้ของผูเ้รยีนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การมีวิสัยทัศน์ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันหมายถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทาง
วิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องของครูเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการสอนและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทางการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนและพัฒนาโรงเรียนทั้ง
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ระบบภายใต้การร่วมมือรวมพลังของครูทุกคนภายในโรงเรียนและมีความรับผิดชอบร่วมกันในผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของโรงเรียน 
 2. การร่วมเรียนรู้และรว่มมือรวมพลงัหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของครูในโรงเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนา
โรงเรียนโดยครูจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ทางวิชาชีพเช่นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่
เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าประสงค์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญหมายถึงการมีข้อตกลงร่วมกันหรือข้อผูกพัน
ร่วมกันในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทางวิชาชีพของครูจะต้องส อดคล้องและ
เช่ือมโยงกับความต้องการและความสนใจของผูเ้รยีนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
ผู้เรียน 
 4. การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพหมายถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทางวิชาชีพและการปรบัปรุงการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนการ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพสามารถกระท าได้หลายวิธีเช่นการสนทนาทาง
วิชาชีพการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูท่านอื่นการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันการ
เปิดเผยการปฏิบัติงานทางการสอนเป็นต้น 
 5. ภาวะผู้น าร่วมทางการบริหารจัดการหมายถึงเงือ่นไขสนับสนุนความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการกระจายอ านาจการบริหารจัดการและพัฒนา
สมรรถนะด้านภาวะผู้น าให้แก่ครูเพื่อสนับสนุนให้ครูมีอิสระมีความคล่องตัวในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านภาวะผู้น าให้แก่ครูเพื่อเสริมสร้างครูผู้น า 
 มีการกล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้เกิด  PLC ไว้อย่างหลากหลายอย่างไรก็ตาม
สามารถสรุปคุณลักษณะส าคัญที่ส าคัญที่ท าให้เกิด PLC ได้ 5 ประการคือ (Annenberg Institute 
for School Reform, 2013; Martin, 2011; Richard DuFour & Rebecca DuFour, 2012)  
 1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญเนื่องจากการ
มีพันธกิจที่ชัดเจนร่วมกันจะเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญสาหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรยีนรู้หรือ Learning 
Community ในโรงเรียนดังนั้นครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC จึงต้องมีบรรทัดฐานค่านิยมและความ
เช่ือเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
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 2. การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  (Collective responsibility for 
students learning) ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียนน้ันย่อมต้องอาศัยแนวทางและ
กลยุทธ์ที่หลากหลายโดยสิ่งเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้จากความคาดหวังที่ครูผู้สอนมีต่อนักเรียนในระดับสูง
และอยู่บนฐานความเช่ือที่ว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยเป็นการวางเป้าหมายร่วมกันของครูที่
เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน 
 3. การสืบสอบเพื่อสะทอ้นผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุย
สนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผู้สอนผู้เช่ียวชาญนัก
การศึกษาและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ
รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีข้ึนซึ่งการสะท้อน
ผลและการช้ีแนะการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐานส าคัญที่จะ
ก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนหรือช่วย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 4. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ความส าคัญกับ
การร่วมมือรวมพลังโดยการร่วมมือรวมพลังนี้จะต้องเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูในภาพรวม
ทั้งหมดของโรงเรียนและสิ่งส าคัญของการร่วมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการดา
เนินกิจกรรมเพื่อมุ่ งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกันทั้ งนี้การร่วมมือรวมพลังจะให้
ความส าคัญกับความรู้สึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหว่างการดาเนินกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เช่นเกิดการแลกเปลีย่นเทคนิคการสอนสื่อและแหล่งการเรียนรู้และแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 5. การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร  (Supportive 
conditions structural arrangements and collegial relationships) 
 การเตรียมพร้อมในด้านการสนับสนุนให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกต
การสอนวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนการปฏิบัติงานรวมทั้งการสอนของเพื่อนร่วมงานและของชุมชน
การเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดข้ึนในชุมชนและส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดข้ึนในตัว
ผู้เรียนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ 
 ตามประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ประจ าปี 2560 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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อย่างสม ่าเสมอโดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่เครือข่ายฯที่มีการรวมตัวกันทาง
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยกระบวนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย มีองค์ประกอบดังนี้ 

 1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms)  
 2. การปฏิบัติทีม่ีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Collective focus on 
student learning)  

 3. การร่วมมอื รวมพลงัของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration)  
 4. การเปิดรับการช้ีแนะ การปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit)  
 5. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัตงิาน (Reflection dialogue) 

 จากการศึกษาลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กร
การเรียนรู้ที่บุคคลภายในองค์กรหรือชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีการคิดค้น และปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานร่วมกัน บุคลากรในชุมชนมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ซึ่งการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะ 5 ประการดังนี้ 
 1. การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน 
 2. มีความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแบบร่วมกันเป็นทีม 
 3. มีกระบวนการเรียนรู้มุ่งมั่นใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 4. มีกระบวนการการสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ และส่งเสริมบรรยากาศของการ
คิดริเริมสร้างสรรค์ 
 5. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีมีการยอมรบันับถือและ
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 
แนวคิ ดและหลั กการ เกี่ ย วกับ โรงเรีย นชุ มชน แห่ งการ เรี ยน รู้  (School as Learning 

Community: SLC) 

 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยเขียนไว้ว่า จิตส านึกที่สร้างปัญหาจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่มัน
สร้างข้ึนมาน้ันได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะมองโลกด้วยจิตส านึกใหม่ ในท านองเดียวกัน เราก็ไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาและความถ้าทายใหม่ๆ บนโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ด้วยโครงสร้าง
ความคิดเดิม ๆ หรือด้วยความรู้ที่เคยใช้ในอดีตเช่นกัน ปัจจุบันคนในโรงเรียนไม่น้อยได้ตระหนักชัด
แล้วว่าความรู้ และเทคโนโลยีของวันวานไม่สามารถท าให้ ประสบความส าเร็จในวันข้างหน้าได้ ควร
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ตระหนักแล้วว่าการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนให้ดียิ่งๆข้ึนไป เพื่อที่จะเรียนรู้จากทั้ง
ความส าเร็จและความล้มเหลวของตนได้เร็วข้ึน สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองไปเป็นโรงเรียนที่ทุกคน
สามารถเพิ่มสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
 การเรียนรูท้ าให้บุคลากรพรอ้มทีจ่ะท างานใหม่ๆ  และปรบัตัวเข้ากับบทบาทต่าง ๆ ได้เร็ว
ข้ึน และการเรียนรู้นีเ้องเป็นรากฐานของการพัฒนาทางอาชีพ 
 Sergiovanni (1994) ได้ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โดยอธิบายว่า การ
อุปมาที่เปรียบเทียบให้ “โรงเรียนเป็นองค์การ” (Organization)” นั้นอาจจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง
ที่เดียว โดยเห็นว่าควรเป็น “โรงเรียนเป็นชุมชน (Community)” จะมีความเหมาะสมมากกว่าดัง
เหตุผลที่อธิบายไว้ในงานเขียนช่ือ Building Community in Schools ซึ่งเรียกร้องให้เปลี่ยนมุมมอง
โรงเรียนในฐานะที่ เป็นองค์การแบบทางการ (Formal organization) ไปสู่ความเป็นชุมชน 
(Community) และได้ให้ความส าคัญและถือเป็นจุดเน้นที่ต้องการให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเป็น “ชุมชนที่
ชัดเจนในวัตถุประสงค์ (Purposeful communities)” ที่มีคุณลักษณะของความเอื้ออาทร (Caring) 
มีการเรียนรู้ (Learning) มีความเป็นวิชาชีพ (Professional) มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือ
มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน (Collegiality) มีจิตใจใฝ่การแสวงหา ค าตอบ ( Inquiring) และมีบรรยากาศ
เช่นนี้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งโรงเรียน โดย Sergiovanni เช่ือว่า ชุมชนที่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ จะเป็น
สถานที่ซึ่งสมาชิกทุกคนยึดเหนี่ยวผูกพันต่อกันด้วยอุดมการณ์ร่วม (Shared ideology) และมีระบบ
ปทัสถานหรือแนวทางปฏิบัติของตนเองที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดการเป็นชุมชนข้ึน   ทั้งนี้ 
การมีอุดมการณ์ร่วมกัน (รวมถึงมีวิสัยทัศน์ร่วม) จะช่วยผูกมัดให้ทุกคนรวมกันเป็นชุมชนและให้การ
ช่วยเหลือต่อกัน มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการต้องด ารงชีวิตและการท างานร่วมกัน
แบบชุมชน  
 โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทีส่ังคมต้องตระหนักถึงสิทธิในการ
เรียนรู้ของเด็กทุกคน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครูทุกคนในโรงเรียน และพัฒนาสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ศาสตราจารย์ มานาบุ ซาโต น าเสนอมาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว
ได้รับความสนใจจากครูในญี่ปุ่นจ านวนมาก ท าให้เกิดการปฏิรูปโรงเรียนในระดับรากฐาน และแพร่
ขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติไปอย่างรวดเร็วไปทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในเอเชีย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาที่มีพลังสร้างสรรค์“โรงเรียนเป็น
ชุม ชนแห่ งก าร เรี ยน รู้ ” School as Learning Community (SLC) เป็ น ก ารบู รณ าก าร  3 
องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) ปรัชญา (Philosophies) และ 3) ระบบกิจกรรม 
(Activity Systems) โดยมุ่งเน้นปรัชญา 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ปรัชญาของความเป็นสาธารณะ (Public 
Philosophy)ที่ ต้องการให้ ครู เปิดห้องเรียนของตนแก่สาธารณะ  2) ปรัชญาของความเป็น
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ประชาธิปไตย (Democratic Philosophy) ที่ให้ความสนใจ “วิถีของการมีชีวิตเช่ือมโยงกัน” (John 
Dewey) เพื่อให้สมาชิกทุกคนเป็นคนส าคัญของโรงเรียน รู้จักรับฟังและเคารพความคิดของผู้อื่นซึ่ง
เป็นพื้นฐานสังคมของสังคมประชาธิปไตย และ 3) ปรัชญาของความเป็นเลิศ (Philosophy of 
Excellence) เพื่อให้ครูทุกคนมุ่งมั่นท าหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องการสอนและการเรียนรู้ เพื่อศิษย์ทุก
คนได้เรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพ โดยไม่ว่าจะเจอกับเงื่อนไขแบบใด พวกเขาก็สามารถรับมือได้อย่างดี
ที่สุด  School as Learning Community (SLC) เป็นการบูรณาการ 3 องค์ประกอบส าคัญ (มานาบุ 
ซาโต, 2559) ประกอบด้วย 
           1. ปรัชญาของความเป็นสาธารณะ (Public Philosophy) โดยครูทุกคนจะตอ้ง
รับผิดชอบในภารกจิของสาธารณะ กล่าวคือ สงัคมคาดหวังว่าครูจะต้องเติมเตม็เด็กทุกคนใหเ้รียนรู้
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนควรเป็นสถานที่สาธารณะ เป็นพื้นทีเ่ปิด โดยเฉพาะการเปิดช้ันเรียน
แก่สาธารณะ เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพของครู 
           2. ปรัชญาของความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Philosophy) โดยให้ความสนใจใน
วิถีของการมีชีวิตเช่ือมโยงกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเป็นคนส าคัญของโรงเรียน รู้จักการรับฟังและ
เคารพความคิดของผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานสังคมแห่งประชาธิปไตย 
           3. ปรัชญาของความเป็นเลิศ (Philosophy of Excellence) เพื่อให้ครู ทุกคนมุ่งมั่นใน
หน้าที่ให้ดทีี่สุด ทั้งในเรื่องการสอนและการเรียนรู้ ทัง้นั้นเพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพสูงสุด 
โดยไม่ว่าจะเจอกบัเงือ่นไขแบบใด พวกเขากส็ามารถรับมือได้อย่างดีที่สุด 
           นอกจาก 3 ปรัชญาสู่การสร้างองค์ประกอบในแนวคิด SLC แล้ว พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
กล่าวว่า ระบบกิจกรรม (Activity System) จะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีที่จะช่วย ส่งเสริมให้เกิด
การเช่ือมโยงระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  "โดยอยู่ภายใต้ 3 หลักการ
สร้างระบบกิจกรรม คือ 1.การเรียนรู้อย่างร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน 2.ความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ของครู อันเกิดจากกิจกรรมศึกษาผ่านบทเรียนที่ทุกคนท าร่วมกัน 3.ความมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จาก
ผู้ปกครอง เพื่อหวังประสานการท างานร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดกว้างทางความคิด และเรียนรู้ในสิ่ง
เดียวกัน" 
 สรุปผลจากการศึกษาแนวคิดได้ว่าโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning 
Community: SLC) การพัฒนาโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เป็นการน าแนวคิดองค์กรแหง่การเรยีนรู้
มาประยุกต์โดยอุปมาเปรียบเทียบโรงเรียนเป็นองค์กรแท้จริงแล้วโรงเรียนมีความเป็นชุมชนยึดโยง
ภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด ความผูกพันธ์ุร่วมกันของคนที่เป็นสมาชิกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันกล่าว
โดยสรุป คือการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับตัวต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยประยุกต์ใช้แนวคิดซึ่ง โรงเรียนควรเปลี่ยนมุมมอง
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เกี่ยวกับครูและนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 หันมาใช้กลยุทธ์ในการจัดการและพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซึ่งประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน โดยเริ่มต้นจาก ก าหนดเป้าหมาย 
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการและสะท้อนผลต่อไปนี้ 
  1.1 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
  1.2 การเริ่มต้นความรู้ใหม่ 
  1.3 การออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน 
 2. มีความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการวางแผน
ด้วยความร่วมมือ สมาชิกของกลุ่มก าหนดสารสนเทศที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
 3. มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการก าหนดความคาดหวัง และวิเคราะห์การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จสูงสุด 
  3.1 ทบทวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็น
การวางแผนระยะยาว 
  3.2 จัดให้มีช่วงเวลาของการช้ีแนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในช้ันเรียน 
  3.3 ให้เวลาส าหรับครูในการสังเกตการปฏิบัติในช้ันเรียนที่สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
 4. มีกระบวนการการสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ โดยเริ่มต้นจากการใช้กลุ่ม   
เล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย 
   4.1 ศึกษาและตรวจสอบผลการน าไปใช้และการสะท้อนผลเพื่อน ามาก าหนดว่า 
แผนไหน ควรใช้ต่อไปและแผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
   4.2 วางแผนเพื่อความส าเร็จ เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุง และเสริมสร้างก าลังใจ  
 5. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ท่ีดี มีการยอมรับนับถือ
และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยน าสู่สาธารณะ แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้า
มามีส่วนร่วม ยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 
 หลักการ แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development ) 
 การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้แนวคิดของ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning 
Community (PLC) เป็นเสมือนการเดินทาง ดังนั้นผู้บริหารและทีม PLC ต้องรู้ตัวว่าการรวมตัวกัน 
ท างานเป็นทีมท างานและเรียนรู้ก้าวหน้า แบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 5 ช่วง คือช่วงก่อนเริ่มต้น ช่วง
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เริ่มต้น ช่วงด าเนินการ ช่วงพัฒนา และช่วงยั่งยืนโดยมีลักษณะของแต่ละช่วงของ PLC ดังต่อไปนี้ 
(วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 ช่วงก่อนเริ่มต้น ครูท างานแบบต่างตนต่างท าโดยครูแต่ละคนไม่สนใจ ไม่รับรู้ ว่าเพื่อนครู
คนอื่นมียุทธศาสตร์ เป้าหมายและวิธีท างาน ในรายวิชาเดียวกัน หรือในระดับช้ันเดียวกันอย่างไรไม่มี
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ท างานเป็นทีม 
 ช่วงเริ่มต้น ครูได้รับการส่งเสริม แต่ไม่บังคับ ให้ท างานร่วมกันเป็นทีมครูบางคนอาจเลือก
ท างานกับเพื่อนครูที่ถูกอัธยาศัยกันหรอืมปีระเด็นสนใจรว่มกัน เกิดความร่วมมือแต่อาจยังไปไม่ถึงการ
มีเป้าหมายที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ 
 ช่วงด าเนินการ ครูได้รับการมอบหมายให้เข้าทีมและจัดเวลาให้แก่การท างานร่วมกัน ทีม
ครูอาจไม่ชัดเจนในเป้าหมาย ยังใช้เวลาท างานร่วมกันไม่เป็นเรื่องที่น ามาปรึกษาหารือกันอาจยังไม่
เกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ 
 ช่วงพัฒนา ครูได้รับมอบหมายให้เข้าทีมมีตารางก าหนดการประชุมทีมอย่างสม ่าเสมอทุก
สัปดาห์ประเด็นที่น ามาหารือ พุ่งไปที่เรื่องส าคัญ ที่มีผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์มีการติดตาม
การท างานของทีมอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุผลเป็นการเรียนรู้
ระดับสูง (Higher Order Learning หรือ Mastery Learning) 
 ช่วงยั่งยืน การท างานเป็นทีมได้กลายเป็นวัฒนธรรมฝังลึกในโรงเรียน ครูมองการท างาน
เป็นทีม ได้ช่วยให้ตนท าหน้าที่ครูแบบพัฒนา ยกระดับเรื่อยไปไม่จบสิ้น ทีมครูท างานแบบก าหนด
เป้าหมายด้วยตนเอง เป็นเป้าหมายที่มีความส าคัญยิ่งต่อนักเรียนให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องมีการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลการท างานของกลุ่ม 
 Marquardt (1996: 19-20) ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้น าของชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้องมี
บทบาทส าคัญในการปรับหรือดัดแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้ของสมาชิก 
ประสานเช่ือมโยงการเรียนรู้กับการปฏิบัติ และดูแลเรื่องการติดต่อสื่อสาร เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ของชุมชนให้มีบรรยากาศของพันธมิตรเพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง เพื่อให้โรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาในข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ วิธีปฏิบัติมี
ดังนี ้
 1. ต้องศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนค้นหาความรู้ความสามารถ ความ
เข้มแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ท า SWOT analysis ในส่วนที่เกี่ยวการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ร่วมกับข้อมูลข่าวสารปัจจัยภายในและ
ภายนอก 
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  2. วิเคราะห์โครงสร้างของโรงเรียนและระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมภายในโรงเรียนเพื่อ
น าไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ก าหนดรูปแบบของการพัฒนาชุมชน และแผนการปฏิบัติในการพัฒนา
ให้เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาผู้บริหารที่มีแววเป็นคนแนวใหม่ ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนบทบาทตนไปเป็นผู้น าที่
พัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุง โดยสนับสนุนให้สมาชิกเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พัฒนาการคิดแบบเป็นระบบและร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของชุมชน 
 4. ให้โอกาสสมาชิกและเสริมแรงให้สมาชิกร่วมกันขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ สู่ความส าเร็จ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม ด้วยการเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ให้สิ่งตอบ
แทนที่เหมาะสมที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ และตอบสนองเชิงกายภาพและทาง
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
 5. พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบทั่งถึงทั้งโรงเรียนอย่างต่อเนื่ องได้ตลอดเวลา จัดให้มี
โครงสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้สมาชิกเรียนรู้ด้วย
ตนเองและส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีของสมาชิก รวมทั้งส่งเสรมิใหเ้กิด การเรียนรู้ ควบคู่กันไปกับการ
ปฏิบัติงาน 
 6. เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการผลักดัน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ หรือ
ผลักดันนโยบายร่วมกันโดยให้การยอมรับในบทบาทของสมาชิกเพื่อนร่วมงาน ซึ่งช่วยให้เกิดความ
ผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของ และอยากที่จะร่วมมือ เพื่อน าพาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปสู่
ความส าเร็จ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการ
จัดระบบบริหารจดัการ และการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีผลบังคับใช้ในปี 
พ.ศ.2545  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการ
เตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความมั่นใจในการด าเนินงานตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาครูแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ  
 1. การพัฒนาที่ยึดเอาวิทยากรและเนื้อหาวิชาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาลักษณะนี้เน้น
ความส าคัญของเนื้อหาวิชาหรือสาระการเรียนรู้ ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพและงานของครู
โดยมีวิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จุดหมายของการพัฒนามุ่งเน้นให้ครูรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าใจ
เนื้อหาสาระเหล่าน้ัน กิจกรรมการพัฒนาเป็นการสื่อสารทางเดี่ยว 
  2. การพัฒนาที่ยึดเอาครูเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาลักษณะนี้เน้นความส าคัญของครูผู้ร่วม
กิจกรรมการพัฒนา การตัดสินใจและท ากิจกรรมทุกอย่างมุ่งประโยชน์การพัฒนาครู ให้ความส าคัญทั้ง
กระบวนการและเนื้อหาความรู้ ครูและวิทยากรต่างก็เรียนรู้ไปพร้อมกัน ความรู้ข่าวสาร และข้อมูลมา
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จากหลายแหล่งและเลือกสรรเฉพาะที่น าไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการพัฒนาหรือความงอกงามของครู
แต่ละคน ในแต่ละด้านตามสภาพปัญหาและความต้องการ มักพัฒนาทีละเรื่องทีละด้าน อาจท าเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม พัฒนาต่อเนื่องไม่เน้นความส าคัญของเวลาและสถานที่  ประเมินผลตาม
จุดประสงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าผลนั้นมาพิจารณาหาประเด็นเพื่อพัฒนาต่อเนื่องไปอีก 
 การพัฒนาครูในลักษณะนี้มี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 
 1. การพัฒนาตนเองโดยไม่มีวิทยากรหรือมีเป็นครั้งคราว 
 2. การพัฒนาตนเองโดยมีวิทยากรช่วยช้ีน า แนะแนว และช่วยเหลือ 
 3. การพัฒนาตนเองโดยผสานแบบที่ 1 และ 2 ตามสภาพปัญหา และความเหมาะสมอื่น 
ๆ ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา รวมทั้งบริบทต่าง ๆ 
 การพัฒนาครูในลักษณะนี้ตรงกับแนวทางการจัดการเรียนรูต้าม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การพัฒนาผู้เรียนถือว่าผู้เรียนส าคัญฉันใดการพัฒนาครูก็
ถือว่าครูส าคัญฉันน้ัน การบวนการพัฒนาครู มีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพครูตามที่องค์กรวิชาชีพครูได้ก าหนดข้ึน  
รวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดข้ึน 
 2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่ก าหนดในข้อ 1 หรือไม่ 
 3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด กลุ่มใด โรงเรียนใด 
การศึกษาใด ประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐานหรือบกพร่องด้านใด และ
แต่ละด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับใด ผู้ใดกลุ่มใด โรงเรียนใด เขตพื้นที่ใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนหลัง 
หรือพัฒนาไปพร้อมกัน 
 4. จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนาพัฒนา อาจจัดเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยพิจารณาจาก
สภาพปัญหาที่ค้นพบในข้อ 3  เป็นหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นงบประมาณระยะเวลา วิทยากร 
เป็นรอง 
  5. ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาว่าจะใช้รูปแบบและกิจกรรมใด ในช่วงเวลาใด 
ปฏิบัติที่ไหน ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดก ากับดูแล ใช้สื่อและเทคโนโลยีอะไร ประเมินผลและรายงานผลอย่างไร 
 6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนด ก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หรือน าผลการพัฒนาไปในเรื่องอื่น ๆ เช่นเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 
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 จากการสังเคราะห์ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เ ชิงวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและสร้างความตระหนัก (Analysis Need)  
 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ค้นหาความรู้ความสามารถ ความเข้มแข็ง 
จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคและคุณภาพครูตามที่องค์กรวิชาชีพครูได้ก าหนดข้ึน รวมทั้งมาตรฐาน
และคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดข้ึน 

 2. การออกแบบและพัฒนา และร่วมสร้างวิสัยทัศน์  (Design Program and share 
vision)  
  เป็นข้ันการพัฒนาที่เน้นความส าคัญของครูผู้ร่วมกิจกรรมการพัฒนา การตัดสินใจและท า
กิจกรรมทุกอย่างมุ่งประโยชน์การพัฒนาครู ให้ความส าคัญทั้งกระบวนการและเนื้อหาความรู้ ครูและ
วิทยากรต่างก็เรียนรู้ไปพร้อมกัน ความรู้ข่าวสาร และข้อมูลมาจากหลายแหล่งและเลือกสรรเฉพาะที่
น าไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการพัฒนาหรือความงอกงามของครูแต่ละคน ในแต่ละด้านตามสภาพปัญหา
และความต้องการ มักพัฒนาทีละเรื่องทีละด้าน อาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม พัฒนาต่อเนื่องไม่เน้น
ความส าคัญของเวลาและสถานที่ ประเมินผลตามจุดประสงค์ด้วยวิธีการต่าง  ๆ และน าผลนั้นมา
พิจารณาหาประเด็นเพื่อพัฒนา  ร่วมกันก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาว่าจะใช้รูปแบบและ
กิจกรรมใด ในช่วงเวลาใด ปฏิบัติที่ไหน ผู้ใดปฏิบัติ  ผู้ใดก ากับดูแล ใช้สื่อและเทคโนโลยีอะไร 
ประเมินผลและรายงานผลอย่างไร 

 3. การพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Organization)  
 เป็นข้ันที่มีการมอบหมายให้เข้าทีมมีตารางก าหนดการประชุมทีมอย่างสม ่าเสมอซึ่งมี

กระบวนการดังนี้ 
  3.1 ก าหนดประเด็นที่จะพัฒนา Problem Identification 

3.2 วางแผนการสอน  (Class Plan) 
3.3 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  Class Implement 
3.4 น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share result 

 4. การประเมินผล ( Evaluation )  
 เป็นข้ันที่มีกระบวนการการสบืสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ และส่งเสริมบรรยากาศของ
การคิดริเริมสร้างสรรค์มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีมีการยอมรับ
นับถือและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป 
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การให้ค าชี้แนะ (Coaching) 

 การโค้ช (Coaching) เป็นการเรียนรู้และพัฒนา ในวิชาชีพในสถานณ์การจริง ส่งเสริม
และให้เวลาแก่ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกและ
การพัฒนาการใช้ความคิดเกี่ยวกับการสอนของตนเอง และการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 แนวคิดของการให้ค าชี้แนะ (Coaching) 

 การจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญการกบัการเรยีนรู้ของผูเ้รียนเป็นอันดับแรกเพราะการ
เรียนรู้จะเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป 
ชีวิตจะต้องเผชิญกับปัญหาใด ๆ เมื่อมีการเรียนรู้ย่อมน าพาชีวิตให้ด ารงอยู่ในสังคมต่อไปได้ การโค้ช 
(Coaching) เป็นการเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริงเป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่
ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflect) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาเป็นการ
พัฒนาการรู้คิด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน วิธีโค้ช
หรือรูปแบบของการโค้ชแต่ละแบบย่อมมีความแตกต่างกันในด้านการปฏิบัติตนของผู้โค้ช ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะด้าน โค้ชจึงมีหลายบทบาทและ
หน้าที่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยผู้ท าหน้าที่โค้ช คือ เพื่อนครู เพื่อนร่วม
อาชีพ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการสอนปฏิบัติงานร่วมกันที่เน้นความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ยอมรับไว้ใจ
ซึ่งกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์นั้นสามารถที่จะส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้าน
การสอนอย่างต่อเนื่องให้แก่ครูได้เป็นอย่างดี และส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนในที่สุด 

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) บุคลากรใน
สถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้ค าช้ีแนะ เป็นเทคนิค
หนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โดย
มุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน และสถานศึกษาที่มีความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลง  เป็นการให้ค าช้ีแนะครู โดยผู้ให้ค าช้ีแนะ (Coach) อาจเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้
นิเทศภายในที่สามารถเป็นผู้ให้ค าช้ีแนะได้ ผู้ถูกให้ค าช้ีแนะ (Coachee) ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ใน
สถานศึกษาเดียวกัน การให้ค า ช้ีแนะจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual 
Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two 
way Communication) ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนต ่า ผู้เรียนออกกลางคัน สื่อ
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อให้ เกิด
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้ค าช้ีแนะ (Coach) และผู้ถูกให้ค าช้ีแนะ (Coachee) อย่างไรก็ตามการ
ที่จะ Coaching ได้ดีนั้น ต้องมีความพร้อมทั้งผู้ให้ค าช้ีแนะและผู้ถูกให้ค าช้ีแนะ Coach มีความ
แตกต่างกับ Mentor ที่เด่นชัดที่สุดคือขอบเขตของการพัฒนา โดย Coach มุ่งพัฒนาในส่วนที่เป็นการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้รวมทั้งการด ารงชีวิตและเรื่องส่วนตัวด้วย Mentor แปลเป็นภาษาไทยว่า พี่
เลี้ยง คือดูแลทุกเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
  การโค้ชแบบต่าง ๆ จากแนวคิดของ Joyce & Showers (1984, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียน
ดี (2556) และแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการโค้ชหลายๆแบบ ที่มีวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ กัน 
โดยแต่ละประเภทมีลักษณะร่วมตามที่กล่าวมาข้างต้นและมีจุดเน้นที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้
แบ่งกลุ่ม 
  1. ใช้เกณฑ์ผู้ท าหน้าที่โค้ชและผู้รับการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มดังตัวอย่างต่อไปนี ้
   1.1 การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching)  เน้นความเป็นเพื่อนร่วมงาน
ร่วมมือกัน และเป็นการโค้ชแบบเพื่อนครูผลัดกันท าหน้าที่โค้ช 
  1.2 การโค้ชโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Coaching) การโค้ชโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เฉพาะสาขา มีความรู้ความเช่ียวชาญ และเป็นที่ยอมรับท าหน้าที่โค้ช และได้รับการฝึกอบรมบทบาท
หน้าที่เทคนิคการโค้ชมาเป็นอย่างดี 
  1.3 การโค้ชระดับผู้บริหาร (Executive Coaching) เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน า
โดยผู้มีประสบการณ์สูงกว่าในวิชีพนั้น ๆ 
    1.4 การโค้ชในแบบการดูแลให้ค าปรึกษาในวิชาชีพ (Mentoring) ส าหรับครูและ
บุคลากรที่ใหม่ต่ออาชีพและต าแหน่ง 
  1.5 การโค้ชแบบ Site- Based Coach เป็นการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ณ สถานประกอบการณ์ในสถานการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน 
  1.6 การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching) เป็นการโค้ชที่ไม่เป็นทางการเพื่อ
ช่วยสังเกตและบันทึกข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอนของอีกฝ่ายหนึ่งตามประเด็นที่ร้องขอเท่านั้น 
ไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กัน 
  1.7 การโค้ชที่เน้นความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของผู้รับการโค้ช (Differentiated 
Coaching) ซึ่งเป็นการโค้ชโดยผู้เช่ียวชาญ เป็นความร่วมมือส่งเสริมจุดเด่น(Strength) และลักษณะ
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Learning Styles) ของผู้รับการโค้ช 
  1.8 การโค้ชแบบร่วมมือ (Collaborative Coaching) เป็นการโค้ชที่บุคลากรใน
วิชาชีพที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ ความช านาญไม่แตกต่างกัน ร่วมมือกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือ
กันว่างแผนและปฏิบัติในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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  1.9 การโค้ชโดยการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor Coaching) เป็นการโค้ชใน
ลักษณะการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า เช่น ผู้ที่จะเป็นโค้ชผ่านการฝึกอบรม
ใหม่ๆ การท าหน้าที่ควรต้องมีคนคอยดูแลให้ค าปรึกษา โดยผู้ท าหน้าที่โค้ชเรียกว่า Mentor มีความรู้
ความเช่ียวชาญด้านการโค้ชที่สูงกว่าคอยช่วยดูแลให้การส่งเสริมสนับสนุนและใหก้ าลังใจในการปฏิบัติ 
 2. ใช้เกณฑ์เป้าหมายของการโค้ช 
   2.1 การโค้ชการจัดการเรียนการสอน(Instruction Coaching) เป็นการโค้ชเพื่อช่วย
และพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง 
   2.2 การโค้ชเพื่อการพัฒนาการสอนเนื้อหาสาระส าคัญ (Content Coaching) เป็น
การโค้ชเพื่อเป็นการช่วยเหลือและร่วมพัฒนาการสอนเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตลอดจนวิธีสอนเนื้อหาสาระส าคัญการใช้ยุทธวิธีสอนในแต่ละหน่วย เหมาะสม ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
   2.3 การโค้ชเพื่อพัฒนาการรู้หนังสือหรือทักษะการอ่านและเขียน (Literacy 
Coaching) เป็นการโค้ชเพื่อเน้นการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโดยตรง โดยผู้เช่ียวชาญ
การอ่านและเขียน เป็นการโค้ชในแบบของ Expert Coaching หรือการโค้ชโดยผู้เช่ียวชาญ 
   2.4 การโค้ชการจัดการในช้ันเรียน (Coaching Classroom Management) เป็น
การโค้ชเพื่อการพัฒนาการจัดการในช้ันเรียน โดยเฉพาะ 
    2.5 การโค้ชเพื่อการพัฒนาปัญญาและความคิด  (Cognitive Coaching) เป็น
แนวคิดของ Costa และ Garmston เป็นการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิด 
  2.6 การโค้ชที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-Centered Coaching) เป็นการโค้ช
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการเรียนรู้ (Assessment Data) 
ของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมพัฒนาระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช 
  2.7 การโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership Coaching) เป็นการโค้ชเพื่อ
การพัฒนาภาวะผู้น า ผู้ที่เป็นผู้น าหรอืผู้บริหารระดับต่าง ๆ เนื่องจากบุคคลทุกระดับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพควรต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ หรือการเข้าสู่งานบริหารใหม่ ๆ  
 จากข้อมูลแสดงถึงความแตกต่างของรูปแบบ และประเภทของการนิเทศแบบให้ค าช้ีแนะ 
(Coaching) ท าให้ทราบว่าการโค้ชเป็นการเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพเป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลา
แก่ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflect) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาเป็นการ
พัฒนาการรู้คิด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน วิธีโค้ช
หรือรูปแบบของการโค้ชแต่ละแบบย่อมมีความแตกต่างกันในด้านการปฏิบัติตนของผู้โค้ช ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะด้าน โค้ชจึงมีหลายบทบาทและ
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หน้าที่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยผู้ท าหน้าที่โค้ช คือ เพื่อนครู เพื่อนร่วม
อาชีพ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการสอนปฏิบัติงานร่วมกันที่เน้นความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ยอมรับไว้ใจ
ซึ่งกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์นั้นสามารถที่จะส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้าน
การสอนอย่างต่อเนื่องให้แก่ครูได้เป็นอย่างดี การก าหนดทางเลือกของการโค้ชที่ถูกต้องช่วยสนับสนุน
ให้การโค้ชประสบผลส าเร็จคือครูผู้สอนสามารถพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนในที่สุด 

 การก าหนดเทคนิควิธีการโค้ชบนพื้นฐานของสภาพจริงและตอบสนองเป้าหมายของการ
โค้ช มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการและธรรมชาติของผู้รับการโค้ชแต่ละคน ดั งนั้น การ
เลือกรูปแบบการโค้ชที่ เน้นความแตกต่างกันในด้านต่าง  ๆ ของผู้รับการโค้ช (Differentiated 
Coaching) ซึ่งเป็นความร่วมมือส่งเสริมจุดเด่น (Strength) และลักษณะวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
(Learning Styles) ของผู้รับการโค้ช และสิ่งส าคัญควรค านึงถึงความแตกต่างและความสามารถของผู้
โค้ชและผู้รับการโค้ชในหลายประเด็นเช่นประเด็นที่ต้องการพัฒนา  ระดับความสามารถ และ
ประสบการณ์  
 ความส าคัญของการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching)  
 กระบวนการ วิธีการในการพัฒนาในการพัฒนาครูประจ าการนั้นมีหลากหลายมาก ซึ่งต่าง
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูแตกต่างกันไป  วิธีการที่ถือว่ามีประสิทธิภาพและช่วย
ให้ครูได้พัฒนาการสอนได้อย่างยั่งยืนวิธีหนึ่ง คือ การสอนงาน เนื่องจากสามารถท าให้ครูเกิดความรู้ 
ทักษะ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางที่มุ่งหวังให้
เกิดข้ึน  
 Gottesman (2000: 127) ให้ ข้ อ มู ล ไ ว้ ว่ า ใน ก า ร ถ่ า ย โย งทั ก ษ ะ ให ม่  ( transfer 
/Internalization of new skills) เมื่อเราใช้วิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยวิธีการช้ีแนะแก่ ครู และ
ผู้บริหาร ความรู้และทักษะใหม่จะมีความคงทนมากกว่าวิธีการอื่น  ๆ กล่าวคือ หลังรับการช้ีแนะ
สามารถจดจ าความรู้ได้ถึงร้อยละ 90 และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานระดับความรู้ความเข้าใจก็ยังคงอยู่
ที่ระดับร้อยละ 90  
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระดับความรู้หลังการใช้วิธีถ่ายโยงด้วยการช้ีแนะ 

วิธีการท่ีใช้ในการพัฒนา
บุคลากร 

ระดับของความรู้ในระยะสั้น 
(know level or short  

term) 

ระดับของความรู้ในระยะ
ยาว 

(know level or long 
term) 

ให้ความรู้เชิงทฤษฎี(theory) 20% 5% 

การสาธิต(demonstration) 35% 10% 

การเป็นแบบอย่าง และแนะน าวิธี
ปฏิบัติ (modeling and guided 
practice) 

70% 20% 

การให้ปฏิบัติและรับข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) 

80% 25% 

การชี้แนะ(coaching) 90% 90% 

 
 การนิเทศแบบให้ค าช้ีแนะ (Coaching) เป็นการสอนงานครูโดยผู้สอนงาน (Coach) อาจ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นิเทศภายในที่สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) 
ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน การนิเทศสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความสอดคล้องกับการสอน
นักเรียนในแต่ละระดับ/วิชา Coaching เป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนต ่ากว่ามาตรฐาน สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งก ารร่วมกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นิเทศและผู้ถูกสอนแบบให้ค าช้ีแนะ 
อย่างไรก็ตามควรมีความพร้อมทั้งผู้นิเทศแบบให้ค าช้ีแนะและผู้ถูกสอนแบบให้ค าช้ีแนะจึงจะเป็นการ 
Coaching ที่ด ี
  อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2559: 1-2) ให้ความหมายของการให้ค าช้ีแนะ (Coaching) ไว้ว่า 
การให้ค าช้ีแนะครู ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือครู ทั้งนี้ ผู้ให้ค าช้ีแนะ 
Coach โดยปกติ Coach สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศภายใน ส่วนผู้ถูกให้ค าช้ีแนะ
โดยปกติจะเป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษา เรียกผู้ถูกสอนว่า “Coachee” การให้ค าช้ีแนะจัดได้ว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ผู้ ให้ค า ช้ีแนะใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาครู  ให้มีความรู้  (Knowledge)       
ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงยอมรับร่วมกัน 
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(Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและครู ทั้งนี้การให้ค าช้ีแนะจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของครู (Individual Performance) ในปัจจุบันแม้การให้ค าช้ีแนะยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ศักยภาพ (Potential) ของครู เพื่อให้ครูมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว 
และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สูงข้ึนต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน     
อันน ามาซึ่งต าแหน่งที่สูงข้ึนต่อไปในอนาคต  นอกจากนั้น การนิเทศแบบให้ค าช้ีแนะ ยังถือได้ว่า    
เป็นรูปแบบของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศ และครู หรือ
เรียกว่า การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ที่ผู้นิเทศใช้ในการช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู ให้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ      
ที่อาจจะเกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา และเป็นช่องทางในการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นิเทศจะได้รับรู้ถึงเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา จากการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา                                                                  
  สรุปความหมายของ Coaching ได้ว่า คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้นิเทศภายใน เป็นผู้
โค้ชเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลงาน
อยู่ในระดับมาตรฐานเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของครูในด้านการวาง
แผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 คุณลักษณะของการให้ค าชี้แนะ 
 1. มีกระบวนการที่ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้อย่างเป็นข้ันตอน
จนบรรลุแก่เป้าหมาย 
 2. มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาการท างานพัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถและการ
ประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน      
 3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค าช้ีแนะกับผู้รับค าช้ีแนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือ
รายบุคคล และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีหลักการพื้นฐานในการท างาน คือ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) การให้
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ซึ่งเป็นการช่วยค้นหา
พลังในตัวบุคคล  
 5. เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพ
ต้องมีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งการนิเทศแบบให้ค าช้ีแนะอย่างเดียวไม่อาจท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จได้ 
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 จุดประสงค์ของการให้ค าชี้แนะ 
 การให้ค าช้ีแนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้ให้ค าช้ีแนะจะสอนแนะแล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่าง  ๆ และสามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป การนิเทศสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพ
การปฏิบัติงานของครูเพื่อใหค้รูตระหนักว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างไร เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ขณะเดียวกันผู้นิเทศสอนงานจะใหข้้อมูล ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่ ดังนั้นการนิเทศสอนงานที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงข้ึนอยู่กับทักษะของผู้นิเทศ และความสามารถในการรับ (Receptiveness) 
ของครูเท่านั้น แต่ยังข้ึนอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการนิเทศสอนงานด้วย เช่น ความชัดเจนของ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI : KeyPerformance Index) ความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย
ให้สภาพแวดล้อมการท างานดีด้วย การพูดคุยระหว่างการนิเทศสอนงาน จะช่วยให้ครูเข้าใจดีข้ึนว่า ผู้
นิเทศมีความคาดหวังจากการนิเทศอย่างไร ท าให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม ่าเสมอ และเปิด
โอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและเกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จ ในขณะปฏิบัติงาน การนิเทศสอน
งานที่มีประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งทั้งสองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน 
 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2559: 3-4) กล่าวถึง การให้ค าช้ีแนะมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศ
จะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 2. ช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพใน
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป  
 3. ช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อให้ครูตระหนักว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ขณะเดียวกันผู้นิเทศแบบให้ค าช้ีแนะจะให้
ข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่  

ดังนั้น  การให้ค าช้ีแนะที่ มีประสิทธิภาพ ไม่ เพียงข้ึนอยู่กับทักษะของโค้ช และ
ความสามารถในการรับ (Receptiveness) ของครูเท่าน้ัน แต่ยังข้ึนอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของ
ให้ค าช้ีแนะด้วย เช่น ความชัดเจนของตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Index) ความ
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ชัดเจนในเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการให้ค า
ช้ีแนะที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สภาพแวดล้อมการท างานดีด้วย การพูดคุยระหว่างการให้ค าช้ีแนะ 
จะช่วยให้ครูเข้าใจดีข้ึนว่า ผู้โค้ชมีความคาดหวังจากการให้ค าแนะน าอย่างไร ท าให้มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสม ่าเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและเกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จ 
ในขณะปฏิบัติงาน การให้ค าช้ีแนะที่มีประสิทธิภาพ จะสัมพันธ์กับบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งทั้ง
สองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 สรุปผลจากแนวคิดดังกล่าวได้ ว่าการนิเทศแบบให้ค าช้ีแนะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน าเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ให้ค าแนะน ากับผู้รับค าแนะน า เป็นวิธีการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากผู้ช านาญ 
(Coach) ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะ
คอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้หมดไป เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และให้
ข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่  
 บทบาทหน้าท่ีและคุณลักษณะของโคช้ (Coach) 
 ผู้นิเทศสอนแบบให้ค าช้ีแนะ (Coach) ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และ
เป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูลความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เพื่อที่จะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาท าหน้าที่ ให้การฝึกอบรม พัฒนาครู และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู เป็นผู้ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาท
ดังกล่าวของผู้สอนงาน จะแสดงบทบาทใดนั้น ข้ึนอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดการศึกษา ซึ่งบางครั้งผู้สอนงาน อาจแสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่ง หรือแสดง
มากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่าบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles ) ผู้ให้ค าช้ีแนะ (Coach) แสดง
บทบาทสอนงาน ควรมีพื้นฐานลักษณะนิสัยที่ดี ดังต่อไปนี้  
            ไม่ว่าผู้เป็น Coach จะสวมบทบาทใดก็ตาม จะต้องอยู่บนพื้นฐานของลักษณะนิสัยทีด่ีเป็น
ที่ ยอมรับของลูกน้อง ลักษณะนิสัยที่ดีได้แก่ การยอมรับความจริง เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี 
กระตือรือร้นชอบให้โอกาส ยืดหยุ่น มั่นใจในตัวเอง กล้ารับผิดและรับชอบและมองไปข้างหน้า ควร 
หลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีได้แก่ การไม่ไว้วางใจ ข้ีร าคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ รอ
ไม่ได้ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดีและไม่รีบร้อน กล่าวคือการสอนงานจะเกิดข้ึนได้ผู้สอนงานและผู้ถูก
สอนงานต้องมีความพร้อมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย โดย ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นเวลาใดที่แน่นอน เกิดข้ึนได้
ทุกเมื่อทุกเวลา ความพร้อม ได้แก่ 1) เรื่องเวลา ควรก าหนดเวลาให้พอดีกับเนื้อหาที่ต้องการจะสอน
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และถ่ายทอดได้อย่างมีระบบ และมีเหตุผล 2) อารมณ์ควรมีสภาพจิตใจหรือสภาวะอารมณ์ปกติพร้อม
ที่จะถ่ายทอดข้อมูล 3)สุขภาพร่างกาย เพราะการมีสภาพร่างกายที่พร้อมจะส่งผลต่อไปยังจิตใจ 
ความคิด 4) ข้อมูล เกี่ยวกับ เนื้อหา ขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ ผังโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์
นโยบายต่าง ๆ ขององค์กร  ข้อมูลเกี่ยวกับลูกน้องตนเอง 5) สถานที่ พิจารณาถึงจ านวนของผู้สอน
และผู้รับการสอนและลักษณะอุปกรณ์ที่จะน ามาสาธิต  6) อุปกรณ์เครื่องมือ ควรมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการทท างานของอุปกรณ์  เครื่องมือว่า สามารถใช้การ  ท างานได้ตลอดเวลาที่ท าการ
สาธิต 7) เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของลูกน้องที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยว่า เขาจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อไหร่ เช่นเขา  
อยากเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาอยากเรียนหรือท าให้เขารู้ว่าถูกคาดหวังอะไร หรือเมื่อได้เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป 
ใช้ได้จริงและได้ผล 8)ความพร้อมของผู้สอนงานกับผู้ถูกสอนงาน ย่อมมีส่วนผลักดัน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การ สอนงานของหัวหน้าประสบผลส าเร็จ 

 นอกจากการมีลักษณะนิสยัที่ดีแล้ว Coach ควรจะต้องฝึกและปฏิบัติให้เกิด “ความรู้” ซึ่ง
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ เพราะการมีความรู้เฉพาะงานของตนไม่เพียงพอ ความรู้ที่ควรจะมีและ
ถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เช่น ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
นโยบาย วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร โครงสร้างต าแหนง งาน ลักษณะงานขององค์กร ผู้บริหาร
ระดับสูงที่ดูแลรับผดิชอบในสายงานตางๆ เพื่อลูกน้องจะ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหัวหนางานที่สอนงาน 
 แนวปฏิบัติการให้ค าชี้แนะ  
 การช่วยเหลือครูจ าเป็นต้องใช้กลุ่มบุคคล บทบาท และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อน าพา
ครูไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ช่วยเหลือครูให้พฒันาการจัดการเรยีนการสอน อย่างน้อย 4 มิติ คือ การ
นิ เทศ (supervision) การ เป็ นพี่ เลี้ ยง (mentoring) การอบ รม  (training) และการสอนงาน 
(coaching) ที่ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนา ควรใช้บทบาทเหล่านี้ในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 การนิเทศ (supervision)  เป็นการด าเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการ 
วิธีการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ อ านวยการ ก ากับ ดูแล เพื่อคุณครูสามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถได้ตามเป้าหมายขององค์กร 
 การเป็นพ่ีเลี้ยง (mentoring)  เป็นวิธีการที่ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าให้ได้รบัการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพและการด าเนินชีวิต ให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
ได้วางไว้ร่วมกัน 
 การอบรม (training)  เป็นวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตร
และวิธีการในการด าเนินการเฉพาะ ให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้ 
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 การสอนงาน (Coaching) เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของคุณครู โดย
เน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือ การช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 

การสอนแนะจะประสบผลส าเร็จได้ มีแนวปฏิบัติส าหรับผู้นิเทศสอนงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหาที่ต้องการสอนแนะ 
 2. สภาพอารมณ์ปกติ พร้อมที่จะสอนแนะ 
 3. สุขภาพร่างกายด ี
 4. วิธีการสอนแนะมีความเหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ และผูร้บัการนเิทศ 
 5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบั 
  5.1 เนื้อหา/ขอบเขตของของงานที่นิเทศ 
  5.2 ผงัโครงสร้างสถานศึกษา วิสัยทัศน์ นโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  5.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัผูร้ับการนิเทศ 
 6. เตรียมความพรอ้ม สื่อ อปุกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการนเิทศสอนแนะ 
 7. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของครูทีเ่ป็นผู้ใหญ่ 
 ขั้นตอนการให้ค าชี้แนะ (Coaching)  

 การโค้ชก็เหมือนกับการให้การศึกษา การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารจัดการที่ต้องก้าว
ให้ทันกับการพัฒนาเป็นการดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกจากตัวเองดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการโค้ชในวงการ
กีฬาที่ส่วนใหญ่ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม(Behavioral Psychology) เป็นพื้นฐาน และการ
โค้ชในการท างานที่จ ากัดอยู่แค่ ศาสตรจิตวิทยาการรู้คิด(Cognitive Psychology ) และยังมีโค้ชอีก
จ านวนไม่น้อยที่ใช้หลักการพื้นฐานของจิตวิทยามนุษยนิยม  (Humanistic Psychology) ซึ่งยืนยันว่า
การตระหนักรู้นั้นจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี การโค้ชพัฒนามาจากการนิเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบ
เดียวกัน คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ  และแตกต่าง
กับการนิเทศในด้านตัวบุคคลที่ท าหน้าที่นิ เทศและท าหน้าที่ โค้ช  การโค้ชต้องหลีกเลี่ยงการ
ประเมินผลครูให้มากที่สุด และสร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ และปัจจัยภายในคือการกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ชใช้กระบวนการคิดที่ถูกวิธี 
  การโค้ชจะประสบผลส าเร็จถ้าอยู่ในบรรยากาศที่ เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้
กระบวนการโค้ชที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอน (Sally & Zepeda, 2008) ด าเนินการเป็นล าดับ
ได้แก่  
 1. Planning การวางแผนซึง่ข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ได้รับและความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
  2. Observation & Discussion การด าเนินการและร่วมอภิปราย   



  
 

54 

  3. Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลก่อน ระหว่างและหลังการโค้ช  
 4. Evaluation การประเมินผลสิ่งทีเ่กิดข้ึน   
 1. Feedback การไตร่ตรองสะท้อนคิดซึ่งพจิารณาจากสิง่ที่ได้รับการปฏิบัต ิ 
 นอกจากนี้ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentoring ) และการเลือก
รูปแบบการโค้ชและการนิเทศติดตามที่เหมาะสม 
 

 
 

แผนภาพที่ 2 กระบวนการโค้ชที่ใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
(Sally & Zepeda, 2008) 
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 กระบวนการของการโค้ชที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายประกอบด้วย 4 ข้ัน ประกอบด้วย  
1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การก าหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจ และ 
5) การประเมินผลการโค้ช (มารุต พัฒผล, 2558) 
 1. การก าหนดเป้าหมาย (Goal)   
 การก าหนดเป้าหมายของการโค้ชที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมจะช่วยท าให้การโค้ชมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือท าให้การโค้ชของเห็นเป้าหมายอีกทั้งยังช่วยท าให้การประเมินผลการ
โค้ชท าได้ง่ายและตรงประเด็น 
 2. การตรวจสอบสภาพจริง (Reality) 
 การทบทวนสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีความ
ต้องการพัฒนาหรือต้องได้รับการโค้ชในประเด็นใด ซึ่งวิธีการตรวจสอบอาจเป็นการพิจารณาผลการ
เรียนรู้ที่ผ่านมา พฤติกรรมการสอนที่สังเกตพบหรือใช้วิธีการซักถามแบบไม่เป็นทางการ ผลการ
ตรวจสอบสภาพจริงจะเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดทางเลือกวิธีการโค้ช อีกทั้งการ
ตรวจสอบสภาพจริงช่วยยืนยันความถูกต้องของเป้าหมายการโค้ชได้อีกด้วย 
 3. การก าหนดทางเลือก (Option) 
 ก าหนดเทคนิควิธีการโค้ชบนพื้นฐานของสภาพจริงและตอบสนองเป้าหมายของการโค้ช 
เช่นการเลือกเทคนิคสร้างความไว้วางใจ ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส พูดด้วยค าสุภาพไพเราะ อ่อนหวาน 
หรือการตั้งค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด แสวงหาค าตอบ ค้นหาทางเลือก การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาเป็นต้น  
 การก าหนดทางเลือกในการโค้ช ควรมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการได้รับการ
โค้ชแต่ละคน ซึ่งมีความตกต่างกัน ตลอดจนสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้รับการโค้ช ดังนั้นการ
ก าหนดทางเลือกของการโค้ชที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนให้การโค้ชประสบความส าเร็จ คือการจัดการ
เรียนรู้ของผู้ครูผู้สอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน 
 4. การตัดสินใจ (Will, Way, Forward) 
 Will คือการตั้งเป้าหมาย การมุ่งมั่นในการโค้ชเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
 Way คือ แนวทางการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และก าหนด
ข้ันตอนการประสบความส าเร็จที่จะบรรลุในแต่ละข้ัน 
 Forward คือ การทบทวนผลการปฏิบัติ และการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 
 5. การประเมินผลการโค้ช (Evaluation) 
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 การประเมินผลการโค้ช มีแนวคิดเพื่อการตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการโค้ชมีพัฒนาการดีข้ึน
หรือไม่ ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง เช่นการซักถาม การสังเกตพฤติกรรม แล้วน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 จากแนวคิดข้ันตอนการให้ค าช้ีแนะ (Coaching) พอสรุปได้ว่ากระบวนการช้ีแนะเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง (coaching is a process of helping people 
to help themselves) มีนักการศึกษาน าเสนอกระบวนการช้ีแนะที่หลากหลาย เนื่องจากการช้ีแนะ
มีกระบวนเฉพาะได้แก่  การช้ีแนะทางปัญญา (cognitive coaching) การช้ีแนะการสอน
(instructional coaching) เพื่อนช้ีแนะ (peer coaching) ซึ่งการช้ีแนะต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกันตามบทบาทของผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ รวมถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาวิชาชีพอย่างไรก็
ตามกระบวนการช้ีแนะโดยทั่วไปมีขั้นตอนของกระบวนการดังนี้ 
 1. ข้ันก่อนการสอนแนะ (pre-coaching)   
 ก่อนด าเนินการช้ีแนะ มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการสอนแนะ
ร่วมกัน เนื่องจากการด าเนินการช้ีแนะเน้นไปที่การเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นการท างาน
เชิงลึก (deep approach) ดังนั้นประเด็นที่ช้ีแนะจึงเป็นจุดเล็ก ๆ  แต่เข้มข้น ช่วยให้เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง แจ่มแจ้ง ช่วยคลี่ปมบางประการให้เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิด 
มีประเด็นมากมายที่ต้องช่วยกันขยับขับเคลื่อนไปทีละประเด็น เช่น การใช้ค าถามกระตุ้นคิด การใช้
กิจกรรมที่ช่วยให้คิดได้อย่างหลากหลาย    การใช้ผังกราฟิก(graphic organizer)มาใช้ในการน าเสนอ
ความคิด การช่วยให้นักเรียนอธิบายกระบวนการคิดกระบวนการท างานของตนเอง  ซึ่งในประเด็น
เหล่าน้ีก็ยังมีประเด็นย่อย ๆ  ที่ซ้อนอยู่มากมาย ทั้งผู้ช้ีแนะและคุณครูแต่ละคนก็ต้องวางแผนร่วมกันว่า
ในแต่ละครั้งที่ด าเนินการช้ีแนะนั้น จะช้ีแนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ    
 2. ข้ันการสอนแนะ (coaching) 
 ในข้ันของการสอนแนะประกอบด้วยข้ันตอนย่อย 3 ข้ัน คือ 
  2.1 การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นข้ันที่ผู้ ช้ีแนะพยายามท าความเข้าใจวิธีคิด วิธีการ
ท างาน และผลที่เกิดข้ึนจากการท างานของคุณครูว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอด
ประสบการณ์ในระดับที่ เหมาะสมกับครูแต่ละคน ซึ่งในข้ันนี้อาจใช้วิธีการต่าง ๆ กันไปตาม
สถานการณ์ ได้แก่ 
   1) การให้ครูบอกเล่า อธิบายวิธีการท างานและผลที่เกิดข้ึน 

 2) การพิจารณาร่องรอยการท างานร่วมกัน เช่น แผนการสอน ช้ินงานของ
นักเรียน 

 3) การสังเกตการสอนในช้ันเรียน 
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2.2 การให้คุณครูประเมินการท างานของตนเอง เป็นข้ันที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการ
ท างานที่ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การสอนที่เพิ่งสอนจบไปแล้ว 
ช้ินงานที่นักเรียนเพิ่มท าเสร็จเมื่อสักครู่ มาใช้ประกอบการประเมิน ข้ันตอนนี้เป็นข้ันส าคัญข้ันหนึ่ง   
ที่พบว่า ครูไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระท าลงไปนัก แต่การที่จัดให้มีโอกาสได้ “นึกย้อน
และสะท้อนผลการท างาน” ช่วยให้ครูได้ทบทวนและไตร่ตรองว่าตนเองได้ใช้ความรู้ความเข้าใจไปสู่
การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดข้ึนบ้าง ค าถามที่มักใช้กันในข้ันน้ีมี 2 ค าถามหลัก คืออะไร
ที่ท าได้ดี จะท าให้ดีกว่าน้ีอย่างไร 

2.3 ข้ันต่อยอดประสบการณ์ เป็นข้ันที่ผู้ช้ีแนะมีข้อมูลจากการสังเกตการท างานและ
ฟังครูอธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพิ่มเติม ซึ่งผู้
ช้ีแนะต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าคุณครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด หากไม่แน่ใจก็
อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม  ในข้ันต่อยอดประสบการณ์มักมีการด าเนินการใน 2 ลักษณะ 
คือ  

1) เมื่อพบว่าคุณครูมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหาก็
จ าเป็นต้องแก้ไข ปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

2) เมื่อพบว่าคุณครูเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการ
ออกแบบการเรียนการสอน ก็จ าเป็นเพิ่มเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์     
 3. ข้ันสรุปผลการสอนแนะ (post-coaching) 
 เป็นข้ันตอนที่ผู้สอนแนะเปิดโอกาสให้คุณครูได้สรุปผลการสอนแนะเพื่อให้ได้หลักการ
ส าคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาช้ีแนะร่วมกันอีกครั้งว่า
ความรู้ความเข้าใจอันใหม่ที่ได้รับการการสอนแนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการ
ตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา ประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ  
แนะน าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการสอนแบบให้ค าชี้แนะ 
 เครื่องมือส าคัญของการสอนแบบให้ค าช้ีแนะคือ  รูปแบบการใช้ภาษาแบบต่าง ๆ  ที่ช่วย
ให้คุณครูเกิดการเรียนรู้ รูปแบบการใช้ภาษาของผู้สอนแนะเหล่านี้  จะเป็นแบบอย่างให้คุณครู
น าไปใช้ในการสอนแนะตนเองได้ในภายหลัง    
 การใช้ภาษาในการช้ีแนะ มีคุณภาพและระดับที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ช้ีแนะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่ครูประสบปัญหาในการสอน  ผู้ช้ีแนะจ านวนมากมักมี
แนวโน้มบอกวิธีการแก้ปัญหาหรือให้แนวทางแก่ครูเป็นหลัก แทนที่จะช่วยให้ครูได้คิดและหาวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  ซึ่งผู้สอนแนะต้องตัดสินใจเลือกโดยการถามตัวเอง จ านวน 3 ค าถามคือ 
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 1) เราควรบอกวิธีการแก้ปัญหาไปเลยหรือไม่ 
 2) เราควรร่วมมือกับคุณครูในการแก้ปัญหา ด้วยการให้ข้อมูลบางอย่าง และหาทางแก้

ร่วมกันหรือไม่ 
 3) เราควรให้คุณครูได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่  

  การบอกวิธีการแก้ปัญหาใหไ้ปเลยกับการปล่อยให้ครูพยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก็
มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป ดังนี้   
 
ตารางที่ 3 ข้อดีและข้อจ ากัดของการสอนแบบให้ค าช้ีแนะ 

ข้อด ี ข้อจ ากัด 
 1.ปัญหาจะถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
 2.การแก้ปญัหาจะสอดคล้องกบัความเช่ือและ

ค่านิยมของผู้ช้ีแนะเอง 
 3. ผูส้อนแนะรู้สกึพอใจที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลอื

แก่คุณครู 
 4. คุณครูยอมรับว่าผูส้อนแนะเป็นผู้น าที่มี

ประสิทธิภาพ 
 5. ผูส้อนแนะได้เรียนรูเ้กี่ยวกบักระบวนการ

แก้ปัญหามากข้ึน 
 

 1. ปัญหาที่ให้แนวทางแก้ไขไป อาจจะเป็นการ
แสดงออกที่ผิวเผินของประเด็นทีล่ึกซึ้งของปัญหา 

 2. คุณครูจะพึ่งพาผู้สอนแนะเพื่อแก้ปัญหาใน
อนาคต หรือ ต าหนิหากทางแก้ไขที่ ให้  ไม่มี
ประสิทธิผล 

 3. คุณครูได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น 

 4. คุณครูอาจไม่น าทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้จริง 

 5. คุณครูอาจจะเกิดความไม่พอใจเพราะเขารู้สึก
ว่าตนเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่า 

 6. ผู้ช้ีแนะอาจพลาดโอกาสส าหรบัการให้คุณครู
ได้พัฒนาความสามารถในการสอนแนะตนเอง 

 
การใช้เครื่องมือหรือรูปแบบการใช้ภาษาในการสอนแนะมี 2 มิติ คือมิติของการผลักดัน

(push)และมิติของการฉุดดึง(pull) มีการระดับของการผลักดันอย่างสุดข้ัวคือการบอกความรู้
(telling)ไปจนถึงระดับการฉุดดึงสูงสุดคือการรับฟัง(listening)ทั้งนี้วิธีการเหล่านี้เป็นการช่วยให้
คุณครูได้พัฒนาการจัดการเรียนเรียนการสอนของตนเองได้ทั้งสิ้นแต่หากมีจุดเด่น และจุดด้อยของแต่
ละวิธีแตกต่างกันไป  ผู้ช้ีแนะจึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และคุณครูแต่ละคน  มีข้อ
เตือนใจว่าหากใช้มิติของการผลักดันได้แก่ การบอก การสอนการแนะน าเพียงด้านเดียว ไม่ถือว่าเป็น
การช้ีแนะที่แท้จริง    
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 กลวิธีการสอนแนะ (Coaching)  
 กลวิธีในการสอนแนะ เป็นความรู้เชิงปฏิบัติ (practical knowledge) ที่ผู้ช้ีแนะได้ค้นพบ

ในการลงมือปฏิบัติการสอนแนะกับคุณครูในสถานการณ์การท างานจริง แล้วเก็บเป็นกลวิธีเฉพาะของ
ตนไว้ใช้ในการด าเนินการสอนแนะของตนเอง หากผู้สอนแนะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้
กลวิธีในการสอนแนะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายประสบการณ์การช้ีแนะให้กว้างขวางเพิ่ม
มากขึ้น  กลวิธีที่น าเสนอน้ีจึงเป็นตัวอย่างบางตอน ดังนี้ 
 1. เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า หมายความว่า การเดินไปสู่จุดหมาย ต้องเริ่มเดินไปทีละ
ก้าว ความส าเร็จจึงเกิดอยู่กับทุกก้าวที่เดินไป เป้าหมายของการกินข้าวคือ การอิ่ม แต่ก็ต้องอาศัยการ
กินไปทีละค า เหมือนการด าเนินการสอนแนะ เป็นธรรมดาที่ผู้สอนแนะและคุณครูสามารถ
ตั้งเป้าหมายที่ไปถึงร่วมกันได้ แต่การไปถึงเป้าหมายก็เริ่มจากการท างานเล็ก ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ 
 2. จับถูก ไม่จับผิดการช้ีแนะเน้นไปที่การช่วยคุณครูมองหาว่าท าสิ่งใดได้ดี ถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามที เป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณครูไม่รู้สึกอึดอัด เวลามีผู้สอน
แนะมาท างานด้วย การจับถูกท าให้คุณครูได้เห็นคุณค่าในตนเอง และฮึกเหิมที่จะพัฒนางานการเรียน
การสอนของตนเองต่อไป 
 3. ปัญหาของใคร คนน้ันก็ต้องแก้ คุณครูมีแนวโน้มพึ่งพาผู้สอนแนะให้แก้ไขปัญหาให้ ซึ่ง
หากผู้สอนแนะตกหลุมพรางอันนี้ ก็ต้องคอยแก้ปัญหาให้คุณครูอยู่ร ่าไป การช้ีแนะที่ดีจึงไม่รับปัญหา
ของคุณครูเข้ามาแก้ไขเสียเอง แต่พยายามช่วยเหลือให้ครูค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 4. ชมสองอย่าง ช้ีจุดบกพร่องหนึ่งอย่าง หากจ าเปน็ต้องช้ีให้เห็นจดุบกพรอ่งในการท างาน 
ก็ต้องใช้ต่อเมื่อคุณครูและผู้สอนแนะคุ้นเคย ไว้วางใจกันพอสมควรทั้งคุณครูยินดีรับฟังข้อบกพร่อง
ของตนเอง อย่างไรก็ดีผู้สอนแนะต้องยึดหลักไม่ “ติ” มากกว่า “ชม” จึงต้องยึดหลักว่าให้ชมใน
ประเด็นที่ท าได้ดีอย่างน้อย 2 เรื่อง และช้ีข้อบกพร่องเพื่อให้ปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น  
 5. การถาม ไม่ต้องหวังค าตอบ การถามค าถามของผู้สอนแนะ ช่วยให้คุณครูได้พิจารณา
อย่างรอบด้านมากข้ึน แบบอย่างของค าถามเหล่าน้ีช่วยให้คุณครูเก็บไว้ถามตนเองได้ ดังนั้น ในบาง
ค าถามต้องอาศัยเวลาในการคิดพิจารณา ก็อาจเป็น “ค าถามฝากให้คิด” ไม่จ าเป็นต้องบังคับให้คุณครู
ต้องตอบให้ได้ในขณะนั้น 
 6. ให้การบ้าน ต้องตามมาตรวจ หลังจากเสร็จสิ้นการสอนแนะในแต่ละครั้ง จ าเป็นที่
จะต้องวางแผนร่วมกันส าหรับการสอนแนะในครั้งต่อไป คุณครูต้องน าบทเรียนที่ได้ครั้งนี้ไปปรับปรุง
การสอนของตนเอง เป็นเหมือนการให้การบ้านไว้ แล้วก็กลับมาตรวจดูว่าสามารถปรบัปรุงได้ดีเพียงใด 
เพื่อหาทางสอนแนะต่อไป 
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 7. ถ้าจะบอก ต้องมีทางเลือก การบอกวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ครูใช้ในสถานการณ์ที่มีเวลา
จ ากัด หรือในกรณีที่ครูมีความเข้าใจคลาดเคลือ่นบางประการ ผู้สอนแนะอาจเลือกใช้วิธีการบอก หรือ
สั่งให้ท า อย่างไรก็ตามในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอย่างน้อย 2 ทางเลือก เพื่อให้ครูสามารถตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
 8. แกล้งท าเป็นไม่รู้ ผู้สอนแนะอาจท าบทบาทของผู้ที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจให้ครูช่วยอธิบายหรือ
ให้ค าแนะน าก็จะช่วยพัฒนาความสามารถของครูได้ดีทีเดียว 
 9. อดทนฟังให้ถึงที่สุด ในบางกรณีที่ครูอาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเล่าให้ผู้สอนแนะ
ฟัง หลายเรื่องอาจไม่เข้าท่า หากแต่ผู้สอนแนะสามารถอดทนฟัง โดยไม่ตัดบทหรือ แทรกแซง ก็จะได้
เข้าใจความคิดของครูมากขึ้น บางทีคุณครูก็อาจได้คิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมาได้บ้าง 
 10. เราเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนแนะไม่จ าเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่อง ผู้สอนแนะไม่จ าเป็นต้อง
เก่งกว่าครู แต่ถือว่าทั้งผู้สอนแนะและครูสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้เสมอ ปัญหาบางเรื่องที่ต่าง
ไม่เข้าใจก็ต้องมาช่วยกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   
 ปัจจัยท่ีท าให้การสอนแนะ (Coaching) ไม่บรรลผุลส าเรจ็  
 ปัจจัยที่ท าให้การนิเทศสอนงานไม่บรรลุผลส าเร็จ มีดังนี้ 
 1. การจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ที่ใช้ส าหรับสอนงาน ครู ไม่เหมาะสม เช่น กว้างหรือ
แคบเกินไป บรรยากาศในห้องประชุมดูเป็นทางการหรอืเป็นกันเองเกินไป ห้องประชุมมีอากาศร้อน มี
กลิ่นหรือเสียงรบกวน ท าลายสมาธิของผู้นิเทศและครู 

 2. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือการจัดหาและการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง  ๆ ไม่
ครบถ้วนไม่มีคุณภาพในการน าไปใช้สอนแนะหรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับการสอนแนะได้ 

 3. งบประมาณสถานศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนิเทศสอนแนะได้โดยเฉพาะ 
 4. บุคลากร คือปัญหาที่เกิดจากผู้ท าหน้าที่นิเทศสอนแนะโดยมีสาเหตุจากผู้ท าหน้าที่

นิเทศสอนแนะ ดังนี้ 
  4.1 ขาดความรู้และไมเ่ข้าใจในเนื้อหาทีจ่ะสอนแนะ 

4.2 ขาดทักษะในการควบคุมเวลาในการสอนแนะ 
4.3 ขาดทักษะของการสื่อสาร และวิธีการถ่ายทอดให้ครเูข้าใจ 
4.4 ผู้นเิทศสอนแนะไม่มีความรู้ และประสบการณ์ หรือมีไมต่รงกบัสิง่ที่ครูต้องการ 
4.5 ไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการสอนแนะ 
4.6 ท าตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคร ู
4.7 อารมณ์หงุดหงิด หรือแสดงความไม่พอใจ เมื่อครมูีค าถามหรอืมีข้อสงสัย 
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4.8 ขาดความพร้อมในด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ในขณะที่เขียนสอนแนะ 
 5. ครูผู้รับการนิเทศสอนแนะ พบว่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การนิเทศสอนงานประสบ

ความล้มเหลว คือครูมักจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ ไม่ยอมท าตามที่ผู้นิเทศสอนงานได้ให้การนิเทศไว้ 
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง กลัวการเปลี่ยนแปลง 
ไม่พร้อมที่จะรับฟงั หรือขาดความเคารพศรัทธาผู้นิเทศ และอาจมีผู้นิเทศ (Coach) มากเกินไปท าให้มี
หลายแนวทางท าให้ครูเกิดความสับสน 
 6. วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ไม่เอื้อและไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ประโยชน์การให้ค าชี้แนะ (Coaching) และการน าไปพัฒนา 
 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2559: 17-18) กล่าวถึง ประโยชน์ของการนิเทศแบบให้ค าช้ีแนะ   
ที่ส่งผลโดยตรงต่อ ครู สถานศึกษา และผู้นิเทศมีดังต่อไปนี้ 
 1. ประโยชน์ต่อผู้นิเทศแบบให้ค าช้ีแนะ (Coach) 
  1.1 ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  1.2 ผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือครู ในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
   1.3 ผู้นิเทศสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหา 
การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมี
ทิศทางในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   1.4 ผู้นิเทศสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู ซึ่งจะน าไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
  1.5 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 2. ประโยชน์ต่อครผูู้รบัการให้ค าช้ีแนะ (Coachee) 
   2.1 การให้ค าช้ีแนะจะช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ 
    2.2 Coaching เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ครูท างาน ให้
บรรลุเป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานที่ก าหนด 
   2.3 เข้าใจขอบเขต เป้าหมาย ของงาน และความต้องการที่ผู้นิเทศคาดหวัง 
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   2.4 ได้รับรู้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และภารกิจที่สถานศึกษาก าลังด าเนินการในปัจจุบัน และจะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
   2.5 ได้รับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้นิเทศ และ
มีส่วนร่วมกับผู้นิเทศ ในการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
   2.6 มีโอกาสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพื่อสามารถน าไปพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
  3.1 สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน (Organization Performance) เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  3.2 สถานศึกษามีความพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ในยุคโลกาภิวัตน์ 
เนื่องจากการให้ค าช้ีแนะท าให้ครูมีความพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านการท างานตาม
นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการท างาน และการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น 
  3.3 เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
 
การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) 
    Mentoring หมายถึงพี่เลี้ยงเปน็การใหผู้้ทีม่ีความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริหาร
ในหน่วยงานให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต ่ากว่าในเรื่องที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงข้ึนแต่อาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรง พี่เลี้ยง จะ
เรียกว่า Mentor ส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงเรียก Mentee  
            บางองค์กรจะเรียกระบบพี่เลี้ยงหรือ Mentoring System นี้ว่า  Buddy System  เป็น
ระบบที่พี่จะต้องดูแลเอาใจใส่น้อง  คอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ Mentee มี
ปัญหา ส่วนใหญ่องค์กรจะก าหนดให้มีระบบการเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท างาน ผู้ที่
เป็น Mentor จะเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานมาก่อนที่ไม่ใช่หัวหน้างานโดยตรง  ทั้งนี้ คุณสมบัติหลักที่
ส าคัญของบุคคลที่จะท าหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่พนักงานใหม่นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีทัศนคติ หรือ
ความคิดในเชิงบวก (Positive Thinking)  มีความประพฤติดีสามารถปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ 
Mentee  ได้บทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของ Mentor  ได้แก่การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร
ให้พนักงานใหม่รับทราบ รวมถึงจะต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ตลอดทั้งต้องมีการตรวจสอบและติดตามผลความรู้ ความเข้าใจใน
ข้อมูลที่ให้กับพนักงานใหม่ ด้วย 
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  ส่วนระบบพี่เลี้ยง (mentoring system)  เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อ
ตัว  แบบระยะยาวจากเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจงานมากกว่า   ไปยัง
พนักงานใหม่หรือเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ระบบพี่เลี้ยงอาจจะถือเป็นการ
ฝึกงานรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาเชิงสนับสนุนและให้ก าลังใจในระบบพี่
เลี้ยง  อาจจะมีการน าประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัว  มาปรึกษาหารือกันได้ด้วย  พี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงก็จะ
มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากกว่า โดยพี่เลี้ยงไม่จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้างาน  แต่อาจจะเป็นเพื่อน
ร่วมงานที่มีต าแหน่งสูงกว่าและประสบการณ์มากกว่า ซึ่งอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน
กันก็ ได้   โดยทั่ วไประบบพี่ เลี้ ยงจะใช้เวลาค่อน ข้างนาน เพราะทั้ งสองฝ่ ายจะต้องสร้าง
ความคุ้นเคย  ความสัมพันธ์และความเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้พี่เลี้ยงยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้อยู่
ในความดูแลเมื่อมีปัญหาหรือเกิดความสับสนและที่ส าคัญพี่เลี้ยงจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่อง
พฤติกรรม  จริยธรรมและการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรด้วย  ดังนั้น  กิจกรรม
ต่าง ๆ ของระบบพี่เลี้ยงนั้นมีเป้าหมายทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล พี่เลี้ยง หรือ Mentor ที่ดี 
(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2559) ควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 1. มีความเต็มใจที่จะแบ่งปันทักษะความรู้และความเช่ียวชาญ 
 พี่เลี้ยงที่ดี เต็มใจที่จะสอนสิ่งที่รู้และเต็มใจที่จะพัฒนาน้องเลี้ยง (mentee) อย่างเต็มที่ 

ให้ค าปรึกษาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกล้าที่จะให้ feedback อย่างตรงไปตรงมา
อย่างจริงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. มีทัศนคติบวกและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ข้อส าคัญในการเป็นพี่เลีย้งคือการมีทัศนคติที่ดี หากในที่ท างานก็ต้องมีทัศนคติเชิงบวกกับ

ที่ท างาน มีความสุข และสร้างประสิทธิภาพในการท างานได้แม้ในสภาวะที่กดดัน หรือไม่พร้อม การ
เลือกพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ๆเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หากเลือกคนที่มีทัศนคติที่เป็นลบต่อองค์กรมา
เป็นพี่เลี้ยง พนักงานใหม่ที่เข้ามาก็มักจะมีทัศนคติลบตามไปด้วย ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างาน 
รวมทั้งระยะเวลาที่จะท างานกับองค์กรด้วย 

 3. ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ 
 หนึ่งในความรับผิดชอบที่ส าคัญของผู้ ให้ค าปรึกษาที่ ดี คือการให้ค าแนะน าและ

ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อ mentee จะสามารถเติบโตและพัฒนาได้มากที่สุด พี่เลี้ยงที่ดีควรมี
ทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดการพัฒนาอาชีพและความรู้สึกของความส าเร็จใน
การเรียนรู้ในสนามการท างานจริงได้ 

 4. เป็นที่ยอมรับและนับถือ 
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 เมื่อ mentees มองข้ึนไปที่พี่เลี้ยง แล้วสามารถมองเห็นภาพตัวเอง เห็นอนาคตที่สดใส 
ในบทบาทหน้าที่การงาน รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาในอนาคตได้ด้วย mentees ส่วนใหญ่ต้องการท า
ตามคนที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย  

 5. มีค่านิยมสอดคล้องกับองค์กร 
 พี่เลี้ยงที่ดีควรมีค่านิยม ความเห็นในคุณค่าขององค์กร เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอด

วัฒนธรรมการท างานที่สอดคล้องกับองค์กรให้กับน้องเลี้ยง เพื่อมุ่งมั่นผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้
ส าเร็จได้ 

 6. ยอมรับความคิดเห็นและความคิดริเริ่มของทีม 
 พี่เลี้ยงที่เห็นคุณค่าของคนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ท างานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่

เป็นอยู่ ยังมีการท างานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งให้ความคิดเห็นในเชิงบวกและ
การเสริมแรงเพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน 

 7. การมีทักษะของการบังคับบญัชาที่ดี   
 เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน 

ทักษะความสามารถนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปขององค์การ และส าหรับผู้บริหาร จะเป็น
ทักษะความสามารถเฉพาะด้านในงานที่ท า เช่น การเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมาย การตลาด เป็นต้น ทักษะทางด้านเทคนิคมักเป็นความสามารถเกี่ยวกับ
ตัวงาน     

 วัชรา เล่าเรียนดี (2556) กล่าวถึงคุณลักษณะและความส าคัญของ Mentor คือผู้ที่ต้องท า
หน้าที่ในการช่วยพัฒนาวิชาชีพให้กับครู บุคลากรที่ใหม่ต่ออาชีพ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น Mentor ควรมี
คุณลักษณะพิเศษมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะและความรบัผิดชอบของ Mentor 

คุณลักษณะของ Mentor ความรับผดิชอบ/การปฏิบัติงาน 
1. อุทิศตัวเองทางการศึกษา 
2. ร่วมพัฒนาวิชาชีพของตนเองและของผู้ที่

ตนเองต้องดูแลให้ค าปรึกษา Mentee 
3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
4. เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
5. มีความเที่ยวตรงหน้าเชื่อถือ 
6. มีทักษะในการไตร่ตรองสะท้อนคิดตนเองและ

ผู้อ่ืนโดยกระบวนการคิดไตร่ตรอง ความเชื่อ 
ความคิด ค่านิยม การประยุกต์และปรัชญา
ของตนเอง และส่งเสริมพัฒนาทักษะดังกล่าว
ให้อยู่ที่ตนเองร่วมดูแล 

7. มีทั กษะในการฟัง และสื่อสารด้วยบุคลิก
ท่าทางที่แสดงความรู้สึกที่ดีต่อผู้อ่ืน 

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับค าปรึกษา 
2. มีส่วนร่วมในการไตร่ตรองสะท้อนคิดและการ

วิเคราะห์ 
3. สังเกตการสอน 
4. ให้เวลาและบริการสื่อและทรัพยากรในการ

เรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาในชั้นเรียนให้เกิดขึ้น 
6. ใส่ใจดูแลช่วยเหลือด้วยความจริงใจ 
7. ส่งเสริมความเชื่อม่ันและความภูมิใจในอาชีพ 
8. คอยให้ก าลังใจให้ความช่วยเหลือแนะน าได้

ตลอดเวลาในทุกเรื่อง 

 
 กล่าวโดยสรุปว่าการที่จะท าให้ระบบพี่เลี้ยงมีคุณภาพจึงต้องมีการพิจารณาเชิงระบบ

ตั้งแต่การสรรหาพี่เลี้ยง การพัฒนาพี่เลี้ยง และระบบการท างานร่วมกันระหว่าง พี่เลี้ยงและครู ซึ่งใน
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้น ยังอาศัยชุดความรู้อื่น ๆ เข้ามาสนับสนุนได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการในการ
พัฒนาครูแบบอื่น ๆ ได้แก่ การช้ีแนะ (coaching) การให้ค าปรึกษา (counseling) จึงจะท าให้ระบบ
การเป็นพี่เลี้ยงมีคุณภาพ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเรื่องของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) พี่เลี้ยงหรือ mentor จัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
คุณภาพให้ชุมชนการเรียนรู้ของครูสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 



  
 

66 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการติดตามช่วยเหลือ 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวการติดตามช่วยเหลือได้ท าการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น ากับ

การนิเทศทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎีการเปลีย่นแปลง ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ทฤษฎีภาวะผู้น ากับการนิเทศ 

 ทฤษฎีภาวะผู้น ากับการนิเทศ (Leadership Theories and Supervision) วัชรา เล่า

เรียนดี (2553: 58-59) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีดังกล่าวได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าที่มี

ประสิทธิภาพกับความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยสรุป

พฤติกรรมผู้น าที่มีประสิทธิภาพได้ 2 มิติ คือ 

 1. ด้านความใส่ใจ เอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการมุ่งเน้นที่คนเป็น

ส าคัญ (Consideration) 

 2. ด้านการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

(Initiating Structure) หรือมุ่งเน้นงานการปฏิบัติงานและแนวทางเป็นส าคัญ 

 ทฤษฎีนี้จะเช่ือมโยงทั้ง 2 มิติ แบ่งเป็น 4 แบบพฤติกรรม คือ 

 1.ผู้น าอาจจะให้การใส่ใจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นมิตร  

ยอมรับนับถือกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  โดยการให้ความส าคัญบุคคลค่อนข้างสูงและให้

ความส าคัญต่องานสูง หรือ  

 2. ให้ความส าคัญต่อบุคคลสูง ต่องานสูงหรือ 

 3. ให้ความส าคัญต่อบุคคลต ่า ต่องานสูง หรือ 

 4. ให้ความส าคัญต่อบุคคลต ่า ต่องานต ่า 

 ดังนั้นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น ามีความเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการยอมรับและ

มีบทบาทอ านวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ประกอบด้วย

ค่านิยม ความท้าทาย และโอกาสต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาของนักเรียน มีกระบวนการเพื่อ ให้บุคลากร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ด าเนินการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ มีการ

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วิสัยทัศน์เกิดผล

ส าเร็จ อีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาความร่วมมือ  ในการประเมินผล
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ระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผลสรุปเพื่อเป็นพื้นฐานในการวัดผลสัมฤทธ์ิ 

และการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันเรียนท าให้เกิดประสิทธิภาพ

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

 2. ทฤษฎีแรงจูงใจ  

 HerZberg (1988, อ้างถึงใน Glickman, Carl, Stephen, and Ross-Gordon (2001) 

ได้กล่าวถึงแรงจูงใจที่มีความส าคัญในการติดตามช่วยเหลือ ซึ่งเป็นกุญแจที่ส าคัญที่จะช่วยให้ปรับปรุง

งานให้บรรลุความส าเร็จโดยมีองค์ประกอบด้านแรงจงูใจ (Motivation Factors) มีดังนี้  ความเป็นไป

ได้ของโอกาสเจริญก้าวหน้า (Possibility of Growth)ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สูงข้ึน 

(Advancement)การได้รับการให้เกียรติยกย่องหรือยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบจากงาน

ที่ปฏิบัติ (Responsibility) การประสบผลส าเร็จ (Achievement) ซึ่งแนวคิดส าคัญเกี่ยวทฤษฎี

แรงจูงใจ มีแนวคิดในการติดตามช่วยเหลือดังนี้สร้างเงื่อนไขให้ครูมีความสนุกกับการท างานครูจะ

สามารถปฏิบัติงานได้หากไม่ได้รับเงื่อนไขดังกล่าวครูจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เงื่อนไขที่ครูคาดหวัง

เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ต่อกนัในการท างานหากเกิดความไม่พึงพอใจในการท างานจะท าให้งาน

ไม่บรรลุ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างที่ท างานกับการปฏิบัติงาน และความร่วมมือแรงจูงใจเป็นสิ่งที่

ส าคัญในการปฏิบัติงาน หากขาดแรงจูงใจจะไม่ท าให้เกิดผลความไม่พึงพอใจแก่ครูหรือกระทบ

ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานองค์ประกอบด้านแรงจงูใจมีความส าคัญเป็นอย่างมากความพึงพอใจใน

การท างานไม่ใช่แรงจูงใจแต่เป็นผลจากการปฏิบัติงานของบุคคลแต่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน

มากกว่า ผู้บริหารและผู้ติดตามช่วยเหลือที่ใช้ความพึงพอใจในการท างานเป็นสิ่งจูงใจครูกล่าวได้ว่า

การใช้มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารและผู้ติดตามช่วยเหลือให้ความส าคัญ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายที่ครูควร

จะแสวงหาและไปให้ถึงโดยการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ใช้การติดตาม

ช่วยเหลือที่เน้นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการ

ก ากับติดตามที่ดีวิธีหนึ่งเป็นความจริงที่ว่าครูส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับที่จะตอบสนองกับทฤษฎีนี้

เป็นอย่างมาก 

 จะเห็นได้ว่าการใช้แรงจูงใจในการติดตามช่วยเหลือเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งในทฤษฎีแรงจูงใจนี้ วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 71) ได้กล่าวถึง
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ความส าคัญของการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการติดตามช่วยเหลือไว้ว่าการใช้แรงจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงิน 

สิ่งของ หรือสภาพทางกายซึ่งบางทีอาจไม่มีความหมายส าหรับคนบางคน การยกย่องอาจมี

ความหมายมากกว่าโอกาสของบุคคลไม่เท่ากัน คือการที่ได้รับเกียรติหรือต าแหน่งที่มีอ านาจ สภาพ

ทางกายที่พึงปรารถนา เช่น การปรับปรงุสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานการมีเครื่องใช้ในส านักงานที่

ทันสมัย หรือห้องท างานส่วนตัวที่สะดวกสบายผลประโยชน์ทางอุดมคติเป็นประโยชน์ทางอุดมคติ  

เป็นผลประโยชน์ที่มีความหมายและมีอ านาจมากอย่างหนึ่ง แต่หน่วยงานหรือโรงเรียนมักไม่ค่อยให้

ความสนใจ เช่น  ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกที่พอใจในการปฏิบัติงาน ความดึงดูดใจในการปฏิบัติงาน 

เช่น  ความรู้สึกเป็นกันเองในหมู่คณะ ไม่แบ่งพรรคพวกในที่ท างาน แต่สภาพทางเศรษฐกิจและ

การศึกษาของแต่ละบุคคลในองค์กรเป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานและสถาบันซึ่งควรต้องพยายามลด

ช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าวการปรับสภาพการท างานให้ตรงกับวิธีที่บุคคลนั้นเป็นนิสัยหรือมี

เจตคติ เนื่องจากทุกคนมีความเคยชินกับวิธีที่ตนเคยฝึกและปฏิบัติมา  ถ้าจ าเป็นต้องเปรียบจะต้องให้

ความพยายามในการโน้มน้าวจิตใจให้ยอมรับโอกาส การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง การมี โอกาสใน

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกชนิดอย่างกว้างขวาง ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดี และความรู้สึกที่ตนมี

ความส าคัญต่อหน่วยงาน  รู้สึกมีเกียรติ ซึ่งเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนได้สภาพการท างาน

และการอยู่ร่วมกัน ในหมู่คณะสภาพการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะที่มี ความสัมพันธ์ รู้จักการอย่าง

กว้างขวาง สนิทสนมกลมเกลียวเป็นสิ่งที่จูงใจที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 

 3. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Change Theory) นี้มีความส าคัญต่อการติดตามช่วยเหลือเป็น

อย่างมากซึ่งทฤษฎีที่นิยมน ามาใช้ในการศึกษา ซึ่ง Bennis (1985) คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบ 

Non- Conflict ได้น าเสนอวิธีการ 3 วิธีการด้วยกันคือ 

 1. ยุทธวิธีการใช้หลักการเหตุผลข้อมูลเชิงประจักษ์ (Rational – empiricalStrategy) 

โดยมีความเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจากตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรู้ดีว่ากลุ่มของตนเอง มีความ

ประสงค์อย่างไรอย่างชัดเจน  และเห็นผลดีตามความสนใจของตนเอง จะเห็นได้ว่ายุทธวิธีนี้จะใช้กับ

คนที่มีเหตุผลและมีความสนใจ 

2. ยุทธวิธีการให้ค าปรึกษาใหม่หรือการให้ความรู้ใหม่ (Non re- educative Strategy) 

วิธีการนี้มีความเช่ือที่ว่ามนุษย์แต่ละคนมีความจูงใจที่แตกต่างกัน และใช้บรรทัดฐานในการยอมรับ 
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และยึดเป็นแนวการปฏิบัติ และจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเจตคติและค่านิยมไปด้วย และทักษะ

สัมพันธ์ที่ดีจากเหตุผลที่ปฏิบัติ 

3. ยุทธวิธีการใช้อ านาจและการควบคุม (Power Coercive Strategy) เป็นการใช้

อ านาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงตามต าแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถคัดค้านข้อที่ปฏิบัติได้ตาม

นโยบาย 

 1) หลักส าคัญในทฤษฎีการเปลีย่นแปลง  มีตัวแปรต่าง ๆ ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ต้องมีความเข้าใจมีหลายตัวแปร ผสมกันอยู่ต้องศึกษาและเข้าถึงและง่ายต่อการน าไปใช้การ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องไม่ฝ่าฝืนต่อระบบงานหรือสังคมตามตัวแปรต่าง  ๆ การท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง  ไม่สามารถจ ากัดค่าใช้จ่ายได้ต้องมีการวิเคราะห์ที่เช่ือถือได้  ทั้งในจุดอ่อน จุดแข็งใน

การน าไปใช้ในระบบงานการเปลี่ยนแปลงจะต้องก าหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน เพื่อเห็นเป้าหมายที่สุด

ของระยะการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีจะต้องสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ในระบบงานได้ให้เข้าใจตรงกัน การ

เลือกทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับภาระงานก็สามารถท าได้ 

 2) ลักษะที่ส าคัญในการเลือกทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ การเปลี่ยนนั้นมีทั้ง

สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรทางการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการสร้างพลังให้แก่คนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการริเริ่ม  สนับสนุน และประเมินผลการเปลีย่นแปลงระบบการเปลีย่นแปลงนั้นมีความ

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าจะต้องมีทักษะการสื่อสาร การจูงใจในการเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ของครูผู้บริหาร และนักเรียนกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยทั่ว  ๆ ไปมี 3 ข้ันตอนด้วยกันคือ 1) 

ข้ันตอนการละลาย(Unfreezing)  2) ข้ันเปลี่ยนแปลง (Changing) และ 3) ข้ันท าให้เกาะหรือมีความ

คงทน (Refreezing) และควรผลักดันให้เกิดกระบวนการเพื่อการต่อต้าน  การวางแผนเพื่อการริเริ่ม

การเปลี่ยนแปลง  และความพยายามในการเปลี่ยนแปลงจะมีประสิทธิผลมากขึ้น ต้องมีการวางแผน

อย่างรอบคอบ และมีเป้าประสงค์และนโยบายที่ชัดเจนหากมีความร่วมมือจากหลายส่วนมากข้ึน

ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยและทุกคนมองเห็นทิศทางใน การเปลี่ยนแปลง

ในทางเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบรบิทหนึ่งในภาวะหนึ่งใน

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องใช้ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาสร้างเสริมให้เกิดการ

ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีประสิทธิภาพจะต้องให้ผลประโยชน์แก่บุคคลโดย

เสมอภาคไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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เพศ อายุ การท างาน ประสบการณ์ที่ได้รับ ระดับการศึกษา และพยามยามท าให้เกิดการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง   

 4. ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 

  ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Communication Theory) วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 82) ได้

กล่าวไว้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก ส าหรับการติดตามช่วยเหลือ เพราะจะต้องใช้ภาษาในการ

สื่อสารซึ่งกันและกันในทุกองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการติดต่อสื่อสารมีด้วยกันหลายประเภท  

ได้แก่ การเขียน ภาษาท่าทาง รูปภาพ รหัส การพูด มีหลายประการด้วยกัน การติดต่อสื่อสารระหว่าง

ผู้ก ากับติดตามช่วยเหลือและผู้รับการติดตามช่วยเหลือและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ย่อมจะต้องใช้การสื่อ

ความหมายได้อย่างหลายรูปแบบเพื่อสื่อความหมายให้ผู้รับการติดตามช่วยเหลือได้มีความเข้าใจ

ตรงกันและถูกต้อง ดังนั้นผู้นิเทศจะต้องท าความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการติดตามช่วยเหลือ  โดย

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการติดตามช่วยเหลือจะเป็นการสื่อสาร  ที่มี

ประโยชน์เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ  ความพึงพอใจให้ความร่วมมือหรือสร้างความไม่พึงพอใจก็ได้ ซึ่ง

ในการสื่อสารมีองค์ประกอบดังนี้ผู้สื่อสาร (Communicator)วิธีการที่สื่อสารออกไปข้อมูลหรือ

ข่าวสารที่ออกมาในรูป เช่น ค าพูด ค าสั่ง ค าแนะน า รายการ ข่าวลือ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้รับ

สาร (Receiver) มีเป้าหมายของการติดต่อ สื่อสารดังนี้ 

 1. การสื่อสารทางเดียว (One way Communication) เป็นการสื่อสารทางเดียวจากผู้

สื่อสารโดยไม่ต้องมีการตอบรับข่าวสารจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการให้ข้อมูลหรือการอธิบาย

อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม้ต้องได้ได้รับการตอบสนองกลับ 

 2.การสื่อสารสองทาง (Two way Communication) การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสาร

ที่ใช้กันมากในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีการโต้ตอบระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งส าหรับการติดตามช่วยเหลือควรจะใช้การสื่อสารแบบสองทางจะดีที่สุด ในการสร้าง

ความเข้าใจที่ตรงกันในการติดตามช่วยเหลือ จะต้องใช้การพูด ภาษาท่าทางในการก ากับติดตามดูแล

ช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องใช้ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ในการติดตามช่วยเหลือเป็น อีกส่วนหนึ่งด้วย 

 สรุปได้ว่า การสื่อสารในการติดตามช่วยเหลือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง                

ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานโดยการสื่อสารนั้นมีด้วยกัน

หลายทาง ได้แก่ทางวาจา จะต้องใช้ค าพูดที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นในการสื่อสาร
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ทางการเขียนจะต้องใช้ภาษาเขียนที่บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจ อ่านง่าย สื่อรู้ถึงจุดประสงค์และ

ประเด็นที่ศึกษา อุปกรณ์ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางภาษาท่าทาง เช่น  การแสดงออกด้วยสีหน้า  แววตา  

ท่าทาง  อากัปกริยาต่าง ๆ ทางวาจา ทางการเขียนและการใช้ภาษาท่าทางการสื่อสารที่ใช้ทั้งวาจา

และการเขียนเพื่อสื่อความหมายให้มีความเข้าใจง่ายข้ึน 

 5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่(Theory of Adult Learning) การพัฒนาครูมีความส าคัญ

อย่างมากในการจัดการเรียนรู้ และเกี่ยวข้องกับการติดตามช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการสอน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใหญ่ พัฒนาการของผู้ใหญ่และแนวทางการพัฒนาผู้ใหญ่จะไม่ใช่เรื่องที่ส าคัญ

ส าหรับการติดตามช่วยเหลอื แต่ในการติดตามช่วยเหลือนั้นมีความรู้เกี่ยวกับผูท้ี่จะท าให้การช่วยเหลือ

แนะน าหรือร่วมปฏิบัติการด้วยความเหมาะสม สมควรที่จะท าการด าเนินการติดตามช่วยเหลือเป็นไป

ได้ง่ายและมีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จมากกว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือครูเลย ซึ่งการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเอง(Self- directed - 

Learning) ผู้ใหญ่สามารถน าประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ๆได้ความพร้อมที่จะ

เรียนรู้ของผู้ใหญ่มีอิทธิพลจากความต้องการที่จะแก้ปัญหาให้ชีวิตจริงซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการ

พัฒนาเหล่าน้ันมาใช้ได้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะต้องใช้วิธีการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ และในท านอง

เดียวกันจะทดลองใช้ความรู้นั้นในทันทีการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่จะต้องใช้แรงจูงใจทั้งภายในเป็นอย่างมาก

ในการที่จะโน้มน้าวให้เกิดความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ( Intrinsic motivation) และยังได้ศึกษา

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ Glatthorn (2000) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

  1. การมีส่วนร่วมเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  การบังคับอย่างใด

อย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะกระท าให้เกิดผลส าเร็จได้ 

 2. การเกิดงานที่ดีของผู้ใหญ่จะต้องเกิดจากการเคารพยอมรับนับถือกันและให้คุณค่าแก่

กันภายในกลุ่ม 

 3. การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่คือการเข้าไปร่วมมือกันและผู้สนับสนุนต้องร่วมกัน

รับผิดชอบในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
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 4. การได้ปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นเป็นหัวใจส าคัญของการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ  ทั้งผู้ใหญ่และผู้สนับสนุนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ทุกกิจกรรมพร้อมกับการ

ตอบสนองต่อกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย 

  5. การสนับสนุนการเรยีนรู้ควรมเีปา้หมายเพื่อการเปลีย่นแปลงให้เกิดความเคยชินกับการ

ตอบสนองอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นควรกระตุ้นด้วยค าถามที่หลากหลาย 

 6. เป้าหมายของการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่คือการรักษาไว้ซึ่งสามารถในการช้ีน า 

หรือน าตนเอง  การให้อ านาจในการปฏิบัติงานเชิงรุก 

  จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Theory of Adult Learning) พบว่าวิธีการ

สอนที่ใช้กับผู้เรียนที่เป็นผูใ้หญค่วรแตกต่างและแปรผันกนัไป ในแต่ละโอกาสหรือสถานการณ์ของการ

สอน ครูสามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การสอนถึง

ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรือบ้านพักในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ครูผู้สอนอาจจะใช้วิธีการบรรยาย

เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น ประกอบกันการฉายภาพยนตร์ การอภิปรายปัญหาต่าง  ๆ จากสมาชิก

ภายในกลุ่ม รวมทั้งการจัดทัศนศึกษาประกอบ เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสถานการณ์และ

ความต้องการของ ผู้เรียน เพราะว่าการท าเช่นน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมตลอดเวลา และเป็นไปตามความแตกต่างของบุคคลด้วย บรรยากาศในการเรียนการสอน

และสถานการณ์ของการเรียนรู้ควรเป็นกันเอง เนื่องจากการมีป ฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม เป็น

แหล่งของการเรยีนรู้ที่มคีวามส าคัญยิ่ง ผู้สอนมีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศ และอ านวยความสะดวก

ส าหรับอภิปรายในกลุ่ม ทัศนคติ การยอมรับ และความเคารพยกย่อง จะเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญของ

ครูผู้สอนในการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จิราพร รอดพ่วง (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา
วิชาชีพครู ผลการวิจัยพบองค์ประกอบที่ส าคัญประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ข้ันตอน 
4) ปัจจัยสนับสนุนข้ันตอนการท างาน และ 5) การวัดและประเมินผล เมื่อน ารูปแบบไปใช้พบว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการจัดการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในภาพรวมหลังใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผลของรูปแบบที่ได้
ก าหนดไว้ 

 กรัณย์พล วิวรรธมงคล (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตาม

ช่วยเหลือส าหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนของ

นักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนทัศน์การน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินสู่การจัดการเรียนรู้

ในช้ันเรียนของนักศึกษาครูเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของการจัดการเรียนรู้โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้

ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู้ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีการช่วยเหลือ

แบ่งปัน เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความเป็นผู้น าในการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน เน้นกระบวนการมากกว่า

ผลผลิตที่เกิดข้ึน 2) รูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีช่ือว่า CPPME มีหลักการคือ  การติดตามช่วยเหลือจากครูพี่

เลี้ยง นักศึกษาครูจะต้องได้รับค าแนะน า ช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนให้นักศึกษา

ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินวัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อ

พัฒนาการติดตามช่วยเหลือส าหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินสู่การจัดการ

เรียนรู้ในช้ันเรียนส าหรับนักศึกษาครู ข้ันตอนการติดตามช่วยเหลือส าหรับครูพี่เลี้ยง ประกอบด้วย    

5 ข้ันตอน ข้ันที่  1 ศึกษาสังเกตบริบท (Contextual Studying:C) ข้ันที่ 2 เตรียมความพร้อม

(Preparing: P) ข้ันที่  3 ร่วมวางแผน (Planning: P) ข้ันที่  4 ปฏิบัติการ(Mentoring : M)ข้ันที่  5 

ประเมินผล (Evaluating:E) และน าข้ันตอนที่ใช้ในการขับเคลื่อนในแต่ละข้ันของรูปแบบโดยใช้ (PAR) 

ได้แก่ ข้ันเตรียม (Preparing :P), ข้ันปฏิบัติติดตามช่วยเหลือ (Action :A), ข้ันสะท้อนข้อมูลกลับ 

(Refection :R)โดยที่ครูพี่ เลี้ยงกับนักศึกษาครูร่วมพัฒนาตามข้ันตอนในการติดตามช่วยเหลือ  

เงื่อนไขการใช้รูปแบบครูพี่ เลี้ยงควรได้รับการฝึกอบรม และสร้างความตระหนักในการติดตาม

ช่วยเหลือ 3) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 1) หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือ
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ครู พี่เลี้ยงสามารถการติดตามช่วยเหลือนักศึกษาครูสูงข้ึนในระดับมาก  2) หลังการใช้รูปแบบการ

ติดตามช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินสู่

การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3)หลังการใช้รูปแบบการ

ติดตามช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครูสามารถการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดสูงข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4)หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงและ

นักศึกษาครูสามารถเขียนหน่วยการเรียนรู้สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  5)หลังการใช้

รูปแบบการติดตามช่วยเหลอืครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครูสามารถเขียนแผนการจดัการเรยีนรู้สงูข้ึนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6)หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลอืครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครู

สามารถการจัดการเรียนรู้สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  7) หลังการใช้รูปแบบฯ ครูพี่

เลี้ยงและนักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการติดตามช่วยเหลือส าหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อการน า

กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนอยู่ในระดับมาก  ส่วนนักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการสอนเรื่องราวในท้องถ่ินของนักศึกษาครูอยู่ในระดับมาก  

 ยุพิน ยืนยง (2553: 261) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิดของ
แกลทธอร์น  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯมีช่ือว่า ซีไอพีอี (CIPE Model) มีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการคือ การนิเทศ  การสอนเน้น
กระบวนการนิ เทศที่ เป็นระบบสัมพันธ์กัน  โดยค านึงถึงความแตกต่างของครูด้านความรู้   
ความสามารถ  และทักษะที่ส าคัญที่ต้องการพัฒนา  โดยใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ
ครูแต่ละคนเพื่อให้การนิเทศเกิดประสิทธิภาพมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 Classifying: C การคัด
กรองระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในช้ันเรียน   
เพื่อจัดกลุ่มครูและเลือกวิธีการนิเทศที่เหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม ข้ันตอนที่ 2 Informing: I  การ
ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  ข้ันตอนที่ 3 Proceeding: P การด าเนินงานได้แก่  3.1) การประชุมก่อน
การสังเกตการสอน (Pre conference) 3.2) การสังเกตการสอน  (Observation)  3.3) การประชุม
หลังการสังเกตการสอน (Post conference)  ข้ันตอนที่ 4 Evaluating: E  การประเมินผลการนิเทศ  
โดยมีการก ากับ ติดตาม (Monitoring) อย่างต่อเนื่องทุกข้ันตอนเพื่อให้การด าเนินการนิเทศเกิด
ประสิทธิภาพและองค์ประกอบด้านเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้  ผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆ
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มณฑลกรุงเทพฯ สรุปได้ดังนี้ 2.1) สมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผู้นิเทศ  
หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม  พบว่า ครูผู้นิเทศมีสมรรถภาพใน
การนิเทศอยู่ในระดับสูงมาก ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ข้อ 2.1  ที่ก าหนดไว้และเมื่อพิจารณา
สมรรถภาพในการนิเทศตามวิธีการนิเทศ พบว่า ครูผู้นิเทศแบบพัฒนาตนเอง และแบบให้ค าปรึกษา 
มีสมรรถภาพในการนิเทศ อยู่ในระดับสูงมาก  และครูผู้นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีสมรรถภาพในการ
นิเทศ อยู่ในระดับสูง  2.2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้นิเทศ พบว่า ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ครูผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยในช้ันเรียน 2.3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครูผูร้ับการนิเทศ 
พบว่า ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ 2.4) สมรรถภาพในการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้รับการนิเทศ พบว่า ครูผู้รับ
การนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจัยในช้ันเรียน อยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพในการ
ท าวิจัยในช้ันเรียนตามวิธีการนิเทศ พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีสมรรถภาพในการท าวิจัยในช้ันเรียนอยู่
ในระดับสูงมาก คือ ครูผู้รับ การนิเทศแบบให้ค าปรึกษา  ครูผู้รับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และ
ครูผู้รับการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 2.5) ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้จากการสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model) เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่วนเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้นั้นเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการน ารูปแบบการนิเทศไป
ปฏิบัติจริง โดยเฉพาะเงื่อนไขของครูที่มีความมุ่งมั่น จริงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยความ
เต็มใจ ร่วมมือกัน มีความรับผิดชอบในการท างาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมาก รวมทั้งผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศ ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ สื่อ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และสร้างขวัญก าลังใจใหก้ับครู เป็นการส่งเสริมให้ครู
เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการนิเทศและการท าวิจัยในช้ันเรียน และ 2.6) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เกิดจากการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้รับการนิเทศ พบว่า ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ นักเรียนมีผลการเรียนรู้  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ข้อ 2.6 ที่ก าหนดไว้โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ นักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกห้อง
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ   

 ธัญพร ช่ืนกลิ่น (2553: 249) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการโค้ชฯที่พัฒนาข้ึนประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมิน
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ความต้องการจ าเป็น2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ช 3) การทดลองใช้รูปแบบและ       
4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ช ซึ่งผลของการ
ออกแบบและพัฒนา ได้ร่างรูปแบบการโค้ชพีพีซีอี (PPCE Coaching Model) ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ มีกระบวนการด าเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
ระยะการเตรียมการ (Preparing Phase: P) ระยะที่ 2 ระยะวางแผนการโค้ช (Planning Phase: P) 
ระยะที่ 3 ระยะการปฏิบัติการโค้ช (Coaching Phase: C) และระยะที่ 4 ระยะการประเมินผลการ
โค้ช (Evaluating Phase: E) ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบต้นแบบการโค้ช พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้อของความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ของรูปแบบ และความสอดคล้อง
ของรูปแบบ รายข้อมีค่าระหว่าง 0.8-1.0 ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการโค้ชพีพีซีอีผลการ
ประเมินมีดังนี้ 3.1.1) สมรรถนะการโค้ชก่อนและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้และ
ความสามารถในการโค้ชก่อนและหลงัการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 การประเมินความสามารถในการโค้ชระหว่างการทดลองพบว่า คะแนนความสามารถในการโค้ชมี
การพัฒนาจากผลการประเมินครั้งที่ 1 อยู่ในระดับสูง ไปสู่ระดับสูงมากในการประเมินครั้งที่ 2 การ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาพยาบาลผลการประเมินมี ดังนี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการทดลองพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อน และหลังการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 การประเมินความสามารถ
และแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล ระหว่างการทดลอง พบว่าคะแนนความสามารถในการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนา
จากผลการประเมินครั้งที่ 1 อยู่ในระดับสูง ไปสู่ระดับสูงมากในการประเมินครั้งที่ 2 และคะแนน
แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยรวม มีการพัฒนาระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จาก
ระดับดีในครั้งที่ 1 ไปสู่ระดับดีมากในครั้งที่ 2 การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล  การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลพบว่าคะแนน
เฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง การประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์พยาบาลและผูบ้รหิารที่มีต่อรูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลพบว่าอาจารย์
พยาบาลและผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ชฯ ในด้านต่าง ๆ โดยอาจารย์พยาบาลและ
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ผู้บริหารมีความพึงพอใจโดยรวมต่อรปูแบบการโค้ชพีพีซีอีอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
ทั้งนี้ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า กระบวนการโค้ชพีพีซีอีเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มาก เป็น
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของแต่ละระยะ ปฏิบัติได้จริง ท าให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ด้านการพัฒนางานและองค์ความรู้ รูปแบบการโค้ชพีพีซีอีช่วยให้อาจารย์มีความมั่นใจในการจัดการ
เรียนรู้มากขึ้น รู้สึกมีก าลังใจ มีพลังที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  การประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาพยาบาล ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ใช้รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่าความคิดเห็นโดยรวม นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 นอกจากนี้
จากการบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประมวลสรุปได้ ดังนี้ 1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 2) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 4) เป็นการจัด  
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและ 5) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จูงใจ รวมทั้งการบันทึกถึง
ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWWH ว่า เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ที่แต่ละกิจกรรมต้องอาศัยเวลาส าหรับการฝึกกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลต่าง 
ๆ การแปลความ/การตีความข้อมูล การอธิบาย/การท านาย และการลงข้อสรุป ต้องมีการเช่ือมโยง
ความรู้เดิมที่มีมาก่อนเข้ากับความรู้ที่ก าลังเรียนรู้ทั้งจากรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลเอง 
และจากรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยการท าความเข้าใจ คิดทบทวน ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
ก่อนการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ในกรณีศึกษา 
  Micki (2007) ศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิผลของครูผ่านการท างานร่วมกันที่มี
โครงสร้างกรณีศึกษารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยผสมผสานความสัมพันธ์ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาครูในโรงเรียนซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูประจ ารายวิชาที่
สอนในระดับช้ันประถมศึกษา โดยใช้การพัฒนาวิชาชีพ การส ารวจ การสัมภาษณ์ครูและการทบทวน
เอกสารข้อมูลของโรงเรียน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้อย่างมืออาชีพคือกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และวัฒนธรรมของการท า งานเป็นทีมครูมี
ศักยภาพที่จะบรรลุเป้าหมาย ที่ส าคัญคือ การปรับปรุงประสิทธิผลการสอน และประสิทธิผลนี้ข้ึนอยู่
กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารของโรงเรียนจ าเป็นต้องคิดทบทวนบทบาทความเป็นผู้น า
และการปฏิบัติขององค์กรสิ่งที่ส าคัญของกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู ้คือการประชุมการสนทนา
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ในลักษณะของการวางแผนกิจกรรม และการร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการ
ท างานเป็นทีม 
  (Vicki Vescio, Dorene Ross, & Alyson Adams, 2008) ศึกษาเรื่องการพัฒนาโดยใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้
นักเรียนประสบความส าเรจ็ และมีความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการท างานของคร ูสรุปผล
วิจัยค้นพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนกับผู้บริหาร เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม
การสอนให้ครูเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากข้ึนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงวัฒนธรรมการเรียนการ
สอนเนื่องจากชุมชนแห่งการเรียนรู้เพิ่มความร่วมมือเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนและครู เพิ่มขีด
ความสามารถของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) เมื่อครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ นักเรียนได้รับ
ประโยชน์คือคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 

2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พุทธศักราช2545และ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตร 24 กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น
ต้องจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะการคิด การจัดการ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดประสบการณ์
ต้องผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอยู่ในนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนวัตกรรมประเภทนี้ จะ
ประกอบด้วย เทคนิควิธีการสอน และสื่อการเรียนการสอน โดยพัฒนานวัตกรรมข้ึนมาจากพื้นฐาน
แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ให้ข้อเสนอในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้อย่างหลากหลาย โดยจะมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วน
ใหญ่ และมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันตามทัศนคติของนักการศึกษาแต่ละท่าน และเมื่อน า
รายละเอียดดังกล่าวมาสังเคราะห์แล้ว สามารถจ าแนกหลักการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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 1. วิเคราะห์ผู้เรียน (Analyze learner) ผู้สอนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและ
ตอบสนองผู้เรียนมากที่สุด 

 2. อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ครูจะไม่ใช่ผู้สอนอีกต่อไป แต่ครู
จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดย
การจัดสภาพการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

 3. การส่งเสริม (incitement) ผู้สอนต้องท าหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น และปลูกฝังให้ผู้เรียน
เกิดทักษะและคุณลักษณะเชิงบวกในการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดข้ึน  โดยประเด็น
หลักๆ ที่ผู้สอนควรส่งเสริมและให้ความส าคัญ คือ 

  3.1 ผู้เรียนพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomy) 
  3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (Participation) 
  3.3 ผู้เรียนร่วมมือและมีปฏิสัมพนัธ์ในการเรยีนรู้ (Cooperation and Interaction) 
  3.4 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construction) 
  3.5 ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ (Application) 

 จากการศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) พบว่าผู้ที่จะจัดการ
เรียนการสอนควรออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาที่มีความหมาย
จริง ๆ และเป็นปัญหาในชีวิตจริงของผูเ้รยีน ซึ่งผู้เรียนต่างมีความต้องการและประสบการณ์ที่แตกต่าง 
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงผู้จัดการเรียนการสอนควรจัดหากลุ่มและชุดกิจกรรม ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ได้คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งผู้สอนควรช่วยเหลือแนะ
แนวทางและค าแนะน า (Coaching) 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ( Constructivism) แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ ซึ่งมีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคม
วิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยาเริ่มต้นด้วย  Piaget (1960) ที่ เสนอไว้ว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็น
กระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นเอกนัย และ Vygotsky (1978) ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่
ละบุคคลว่าเกิดจากการสือ่สารทางภาษากับบุคคลอื่น ซึ่งผลงานเขาเปน็ที่ยอมรับกันในประเทศรัสเซีย
และเริ่มเผยแพรสู่่ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ส าหรับทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive 
Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel & Piaget ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ล าดับขั้นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการประยุกต์ใช้ในการ
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จัดการเรียนรู้ลักขณา สริวัฒน์ (2557: 185-188) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
( Constructivism) ไว้ดังนี้ 

 1. หลักการส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
     1) ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับ

ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมโดยใช้กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Apparatus) ของตน 
     2) การเรียนรู้ตามแนว (Constructivism) โดยโครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของ

ความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสรมิความรู้ผา่นกระบวนการทางจติวิทยาด้วยตนเองผู้สอนไม่
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 

     3) การที่ผู้เรียนไม่ได้รับเอาข้อมูลและเก็บข้อมูลความรู้นั้นมาเป็นของตนทันที แต่จะ
แปลความหมายของข้อมูลความรู้เหล่านั้น โดยประสบการณ์ของตนและเสริมขยายและทดสอบการ
แปลความหมายของตนด้วย 

     4) การเรียนรู้เกิดข้ึนได้จากการที่แต่ละบุคคลได้สร้างความรู้ข้ึนและท าให้ส าเร็จโดย
ผ่านกระบวนการของความสมดุล ซึ่งกลไกของความสมดุลเป็นการปรับตัวของตนเองให้ เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพสมดุลที่ประกอบด้วยกระบวนการ 2 ประการคือ 

   4.1) การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการที่มนุษย์มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและซึมซับหรือดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์เดิมที่เหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน โดยสมองจะปรับเอาประสบการณ์ใหม่เข้ากับความคิด ความรู้ในโครงสร้างที่เกิด
จากการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ 

                 4.2) การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึมคือ เมื่อได้ซึมซับเอาประสบการณ์ใหม่เข้าไปใน
โครงสร้างเดิมแล้วจะท าการปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความรู้เดิมที่มีอยู่ในสมอง
ก่อนแล้ว แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็จะท าการสร้างใหม่ขึ้นมาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่นั้น 

 วิธีการจัดการเรียนการสอนเมือ่ใช้แนวคิดของ Constructivism จะเป็นการเรียนการสอน
ดังนี ้
 1. กรณีศึกษา (Case studies) หรือการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนรู้ 
 2. การน าเสนอผลงานช้ินงานให้ปรากฏแก่สายตาหลายด้าน หลายมิติหรือการจัดท าสื่อ
แนะแนวทาง ค าแนะน า 
 3. การก ากับดูแลหรือการฝึกงาน 
 4. การเรียนรู้ร่วมกัน(Collaborative Learning) 



  
 

81 

 5. การเรียนรู้โดยการสืบค้น(Discovery learning) 
 6. การเรียนรู้โดยการก าหนดสถานการณ์ 
 สิ่งเหล่าน้ีเปน็แนวทางช่วยให้เลอืกใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการต่าง 
ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรยีนรู้และท าใหน้ักเรยีนบรรลตุามวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ซึ่งมีรูปแบบวิธีการต่าง ๆ มากมาย ที่เน้น
บทบาทให้ผู้เรียนได้การลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองหรือ รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning 
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

 Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ , 
และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียน
จะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) 
(Fedler and Brent, 1996)  

 Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการ
เรียนรู้ ผ่ านการป ฏิบั ติ  ห รือ  การลงมื อท าซึ่ ง  “ความรู้ ”  ที่ เกิด ข้ึนก็ เป็ นความรู้ที่ ได้จาก
ประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่า
การฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน , การเขียน, การโต้ตอบ, 
และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง  ได้แก่ การวิเคราะห์ , การ
สังเคราะห์, และการประเมินค่า 
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แผนภาพที่ 3 พีระมิดแหง่การเรยีนรู ้
 
 จากรูปจะเหน็ได้ว่าการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ Passive Learning ได้แก่ การ

อ่าน การได้ยิน การมองเห็นและ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ เช่นการชมภาพยนตร์ 
ดูนิทรรสการดูการแสดงและสาธิต และกระบวนการเรียนรูแ้บบ Active Learning ได้แก่การให้ผู้เรียน
มีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็น บรรยาย แสดงละคร จ าลองสถานการณ์จากประสบการณ์ท า
สิ่งต่าง ๆ ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่า 

 กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้
และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
70%การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง มีการ
เช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดข้ึนถึง 90%  

 ลักษณะของ Active Learning (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2562) เป็นการเรียนการสอนที่
พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วย
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ตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และ
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทกัษะการคิดข้ันสูงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, 
ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอดผู้สอนจะเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองความรู้เกิดจาก
ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียนบทบาทของครู  กับ Active 
Learning ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2552) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี ้

 จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน
การพัฒนาผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนสร้างบรรยากาศของการมีส่วน
ร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
กลุ่มผู้ เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลายวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ
กิจกรรมครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน 
  ก าร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ที่ เน้ น บ ท บ าท แ ล ะ ก าร มี ส่ วน ร่ วม ข อ งผู้ เ รี ย น  ( Active 
Learning)  ครอบคลุมวิธีการ จัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 
 - การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) 
 - การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method) 

 - การจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์( Creative Problem Solving 
(CPS) 
 - การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) 
 - การจัดการเรียนรู้แบบภาระงาน (Task Based Learning )  
 - การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative  Learning) 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) 
 โครงงานเป็นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยจัดในรูปกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแผนด าเนินงานที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดท าเอง
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ตั้งแต่ต้น ตามความสนใจของผู้เรียนโดยมีครูหรือผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา กระตุ้นให้เกิด
ความคิด มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของโครงงานไว้ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2545) ได้ให้ความหมายของโครงงานว่าหมายถึง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจโดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้น ๆ
โดยมีครูคอยกระตุ้นแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดต้ังแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า
ด าเนินการวางแผนก าหนดข้ันตอนการด าเนินงาน และการน าเสนอผลงาน 
 สุวิทย์ มูลค า (2545: 84) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในรูปของโครงงานว่าเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของตนเองซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่ เป็นระบบ 
ไปใช้ในการศึกษาค าตอบในเรื่องนั้น ๆ ภายใต้ค าแนะน า ปรึกษาและความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือ
ผู้เช่ียวชาญเริ่มตั้งแต่การเลือกหัวเรื่องหรือหัวข้อที่จะศึกษา การวางแผน การด าเนินงานตามขั้นตอน 
ที่ก าหนดตลอดจนการน าเสนอผลงาน ซึ่งในการจัดท าโครงงานนั้นอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
จะกระท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
 สุพรรณี เสนภักดี (2553) กล่าวว่าโครงงานหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างลึกซึ้งในหัวข้อการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มลักษณะ
ส าคัญของโครงงานคือการเน้นที่การหาค าตอบให้แก่ค าถามและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆอย่างเป็นระบบเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
จนได้ช้ินงานที่สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 ประเภทของโครงงาน  
 ศตภิษัช ไกรษี (2553) กล่าวถึงประเภทของโครงงานแบ่งตามลักษณะกิจกรรม ได้เป็น 4 
ประเภท คือ 1) โครงงานประเภทการส ารวจรวบรวมข้อมูล  2) โครงงานประเภทการทดลอง          
3) โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์และ 4) โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและ
หลักการ 
 1. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล 
 เป็นการศึกษารวบรวมปัญหาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรืออยู่
ในธรรมชาติ โดยใช้วิธีส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้จัดท าให้เป็นระบบระเบียบและสื่อ
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ความหมาย แล้วน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ และค าอธิบายประกอบ การท า
โครงงานประเภทนี้ไม่มีการจัดหรือก าหนดตัวแปร หรือควบคุมตัวแปรอาจกระท าในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในสนามหรือในธรรมชาติโดยไม่ต้องน าวัสดุตัวอย่าง มา
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เช่นการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดในธรรมชาติการศึกษามลพิษใน
สิ่งแวดล้อมการศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของสัตว์บางชนิดเป็นต้น 
  1.2 การเก็บรวบรวมวัสดุตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เช่น โครงงานเรื่อง
“การศึกษาปริมาณของอะฟลาทอกซิลในถ่ัวลิสงป่นตามร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง”
เป็นต้น 
            1.3 จ าลองธรรมชาติข้ึนในห้องปฏิบัติการแล้วสังเกตและศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เช่นโครงงานเรื่องการเลี้ยงผึ้ง ด้วยการน าผึ้งมาเลี้ยงแล้วท าการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตของผึ้ง 
 2. โครงงานประเภทการทดลอง 
 เป็นการศึกษาหาค าตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการออกแบบการทดลอง และ
ด าเนินการทดลองลักษณะของโครงงานประเภทนี้ คือ มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัว
แปรที่มีต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษาโดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาไว้ตัวอย่างของโครงงานประเภทนี้ ได้แก่ 
           2.1 การศึกษาอิทธิพลของแสงสีต่าง ๆที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด 
            2.2 การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในสนามแม่เหล็ก 
            2.3 การศึกษาอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายในสัตว์ตัวเมีย 
            2.4 การทดลองใช้ผักตบชวาในการก าจัดน ้าเสีย 
 3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 
 เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์ หรือการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์
ใช้สอย โดยการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาหรือการประดิษฐ์
ดังกล่าวอาจเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพข้ึนก็ได้หรืออาจเป็นการเสนอแบบจ าลองทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็ได้ 
เช่น 
  3.1 โครงงานเรื่อง “เครื่องเตือนอัคคีภัยระบบความดัน” 
           3.2 การประดิษฐ์เครื่องร่อน 
           3.3 บ้านยุคนิวเคลียร์ 
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           3.4 รูปแบบการจัดการจราจรบริเวณทางแยกฯลฯ 
 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ 
 เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฎีหรือค าอธิบายสิ่งต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
แนวคิดใหม่ ๆ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีอื่น ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุน ทฤษฎี
หรือค าอธิบายดังกล่าวอาจใหม่หรือขัดแย้ง หรือขยายแนวความคิดหรือค าอธิบายเดิมที่มีผู้ให้ไว้ก่อน
แล้วก็ได้อาจเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปของค าอธิบาย สูตรหรือ
สมการก็ได้ แต่จะต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุนอ้างอิง  ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ ได้แก่ 
โครงงานเรื่อง “ก าเนิดของทวีปและมหาสมุทร” เป็นการสร้างแบบจ าลองทฤษฎี อธิบายการเกิดของ
ทวีปและมหาสมุทรว่าเกิดข้ึนได้อย่างไรโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์มาอ้างอิงซึ่งเป็นแนวความคิดที่แตกต่างจากที่เคยมีผู้เสนอไว้ก่อนแล้ว 
 การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสาน
กันได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการการสอนแบบปริศนา
ความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิดทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ
อยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเองโดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนจะเป็น ผู้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้นผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งความรู้ที่ผู้เรียน
ได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต าราแต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ 
  การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม  
(Bloom) ทั้ง 6 ข้ัน กล่าวคือ 
           1. ความรู้ความจ า (Knowledge) ความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่าง ๆ 
และระลึกเรื่องราวนั้น ๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นย าอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เจาะจงหรือ
เป็นหลักทั่ว ๆ ไป วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ โครงสร้าง สภาพของสิ่งต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอด
ออกมาโดยการพูด เขียน หรือกิริยาท่าทาง แบ่งประเภทตามล าดับความซับซ้อนจากน้อยไปหามาก 

 2. ความเข้าใจ (Comprehension) ความสามารถบ่งบอกใจความส าคัญของเรื่องราวโดย
การแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส าคัญได้ แปล สรุป หรือเขียนเนื้อหาที่ก าหนดใหม่ได้ โดย
ที่สาระหลักไม่เปลี่ยนแปลง 

 3. การน าไปใช้ (Application) ความสามารถในการน าหลักการ วิธีการ ทฤษฎี แนวคิด 
กฎเกณฑ์และวิธีด าเนินการต่าง ๆ ของเรื่องที่ได้รู้มาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างหรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ได้     
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            4. การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถแยก จ าแนก องค์ประกอบที่สลับซับซ้อน
ออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ หรือการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้
กระจายออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน 

  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถในการรวบรวม หรือน าองค์ประกอบหรือ
ส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมกัน เพื่อให้เป็นภาพพจน์โดยสมบูรณ์ เป็นกระบวนการพิจารณาแต่ละส่วน  
ย่อย ๆ แล้วจัดรวมกันเป็นหมวดหมู่ ให้เกิดเรื่องใหม่หรือสิ่งใหม่ สามารถสร้างหลักการกฎเกณฑ์ข้ึน
เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ หรือผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันโดยปรับปรุงของเก่าให้ดีข้ึน
และมีคุณภาพสูงข้ึน  

            6. การประเมินค่า (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ โดยมี

เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสิน โดยประมวลมาจากความรู้ทั้งหมดที่มี  

 และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ตั้งแต่
การวางแผนการเรียนรู ้การออกแบบการเรียนรู ้การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิตและการประเมนิผล
งานโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
 ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีดังนี้ 
 1. ข้ันน าเสนอ หมายถึงข้ันที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ ศึกษา
สถานการณ์ เกม รูปภาพหรือการใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกีย่วกับสาระการเรยีนรู้ทีก่ าหนดในแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ละแผนเช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็นข้ันตอนของ
โครงงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 
 2. ข้ันวางแผน หมายถึงข้ันที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิดอภิปรายหารือ
ข้อสรุปของกลุ่มเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 3. ข้ันปฏิบัติ หมายถึงข้ันที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเขียนสรุปรายงานผลที่เกิดข้ึนจากการ
วางแผนร่วมกัน 
 4. ข้ันประเมินผล หมายถึงข้ันการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีครูผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี 2 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมตามความสนใจ 
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 เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาโครงงาน จากสิ่งที่สนใจอยากรู้ที่มีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันสิ่งแวดล้อมในสังคม หรือจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ยังต้องการค าตอบ ข้อสรุป ซึ่ง
อาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
        1.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณารวบรวมความสนใจแก่ผู้เรียน 
       1.2 ก าหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อเรื่อง 
       1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
       1.4 ตั้งสมมติฐาน 
       1.5 ก าหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้ 
       1.6 ก าหนดเค้าโครงของโครงงาน 
      1.7 ตรวจสอบสมมติฐาน 
      1.8 สรุปผลการศึกษาและการน าไปใช้ 
      1.9 เขียนรายงานเชิงวิจัยง่าย ๆ 
      1.10 จัดแสดงผลงาน 
  2. การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 
 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรก าหนดผู้เรียนเลือกท า
โครงงานตามสาระการเรยีนรู้ จากหน่วยเนื้อหาที่เรียนในช้ันเรยีนน ามาเปน็หัวข้อโครงงาน มีขั้นตอนที่
ผู้สอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       2.1 เริ่มจากศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครู 
      2.2 วิเคราะห์หลักสูตร 
      2.3 วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาเพื่อแยกเนื้อหา จุดประสงค์ และกิจกรรมให้เด่นชัด 
      2.4 จัดท าก าหนดการสอน 
      2.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
      2.6 ผลิตสื่อ จัดหาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      2.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี ้
           2.7.1 แจ้งจุดประสงค์เนื้อหาของหลักสูตรให้ผู้เรียนทราบ 
                  2.7.2 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงค์
ในหลักสูตร 
                  2.7.3 จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ 

   2.7.4 ผู้สอนใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้เช่น ท าไมผู้เรียนจึงสนใจอยากเรียนเรื่องนี้ (แนวคิด/แรงดลใจ) ผู้เรียนสนใจเกี่ยวกับอะไรบ้าง 
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(ก าหนดเนื้อหา)ผู้เรียนอยากเรียนรู้เรื่องนี้เพื่ออะไร (ก าหนดจุดประสงค์)ผู้เรียนจะท าอย่างไรจึงจะ
เรียนรู้ได้ในเรื่องนี้ (ก าหนดวิธีศึกษา/กิจกรรม)ผู้เรียนจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการศึกษาครั้งนี้  
(ก าหนดสื่ออุปกรณ์ )ผู้เรียนจะไปศึกษาที่ใดบ้าง  (ก าหนดแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูล)ผลที่ผู้เรียนคาด
ว่าจะได้รับคืออะไรบ้าง (สรุปความรู้/สมมติฐาน) ผู้เรียนจะท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าผลงานของผู้เรียนดี
หรือไม่ดีอย่างไรจะให้ใครเป็นผู้ประเมิน (ก าหนดการวัดและประเมินผล)ผู้เรียนจะเผยแพร่ผลงานให้
ผู้อื่นรู้ได้อย่างไร (น าเสนอผลงาน และรายงาน) 
                   2.7.5 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตามที่ตกลงกันไว้ (จากค าถามที่ผู้สอน
ซักถาม) ภายใต้กรอบเวลาในแต่ละครั้ง ถ้ายังไม่ส าเร็จให้ศึกษาต่อในคาบต่อไป 
                  2.7.6 ผู้เรียนทุกคนต้องสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยการเรียนของผู้เรียนและ
สามารถน าเสนอความรู้ที่ได้แก่เพื่อน ๆ และผู้สอนได้ 
                 2.7.7 ผู้เรียนเขียนรายงานเชิงวิจัยแบบง่าย ๆ และแสดงผลของโครงงาน 
     2.8 ผู้สอนจัดแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
     2.9 ผู้สอนเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method) 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนที่ เกิดจาก
แนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive 
Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ ออซูเบล (Ausuble) และเพียร์เจ (Piaget) โดยมุ่งให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วนตนเอง ความรู้ที่ได้จะคงถาวรอยู่ในความจ าระยะยาว    
ครูไม่สามารถสร้างได้ แต่เป็นเพียงผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การสืบเสาะหาความรู้เป็น การแสวงหาความจริง สารสนเทศ หรือความรู้หรือการ
แสวงหาสารสนเทศโดยการถามนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 เกษณี สิมสีดา (2550: 36) ให้ความหมายของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry 
Process) หมายถึง การค้นคว้าหรือการแสวงหาความรู้ตามล าดับข้ันตอน ซึ่งด าเนินการอย่างเป็น
ระเบียบและต่อเนื่องจนเกิดผลส าเร็จ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและหลักการ ทฤษฎี
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
 สุวัฒก์ นิยมค้า (2551: 119) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหา หรือสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยรู้จัก
มาก่อนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545, อ้างถึงใน รัชฏาศิลมั่น, 2552: 63) กล่าวว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 กล่าวโดยสรุป การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) หมายถึง การสอนที่มี
วิธีการให้ผู้เรียน ค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry Cycle) 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550: 5-8) ได้น าเสนอจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 5E มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และได้เสนอข้ันตอนในการเรียนการสอน
แบบ 5 ข้ันตอน (5E) คือ 
 1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการแนะน าบทเรียนกิจกรรมจะประกอบไป
ด้วยการซักถามปัญหาการทบทวนความรู้เดิมการก าหนดกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในการเรียน การสอน
และเป้าหมายที่ต้องการ 
 2. การส ารวจ (Exploration) ข้ันนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แนวคิดที่มีอยู่แล้วมาจัด
ความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ก าลังจะเรียนให้เข้าเป็นหมวดหมู่ถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  การทดลอง
การส ารวจด้วยสืบค้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเทคนิคและความรู้ทาง การปฏิบัติจะด าเนิน
ไปด้วยตัวของนักเรียนเองโดยมีครูเป็นเพยีงผูใ้ห้ค าแนะน าหรอืผูเ้ริม่ต้นในกรณีทีน่ักเรยีนไม่สามารถหา
จุดเริ่มต้นได้ 
 3. การอธิบาย (Explanation) ในข้ันตอนนี้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการน า
ความรู้ที่รวบรวมมาแล้วในข้ันที่ 2 มาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหัวข้อหรือแนวคิดที่ก าลังศึกษาอยู่
กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และน าข้อมูลมาอภิปราย 

 4. การลงข้อสรุป (Elaboration) ในข้ันตอนนี้จะเน้นให้นักเรียนได้น าความรู้หรือข้อมูล
จากข้ันที่ผ่านมาแล้วข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3 มาใช้กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปรายภายในกลุ่ม
ตนเองเพื่อลงข้อสรุปที่แสดงถึงความเข้าใจใช้ทักษะกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างความรู้    
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับแนวความคิดหลักของตนเองในกรณีที่ไม่สอดคล้อง
หรือคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นข้ันสุดท้ายของการเรียนรู้ในข้ันนี้ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้วโดยประเมินตนเองถึงแนวความคิดที่
ได้สรุปในข้ันที่ 4 ว่ามีความสอดคล้องหรือถูกต้องมากเพียงใดและมีการยอมรับมากน้อยเพียงใด
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ข้อสรุปที่ได้จะน าไปเป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อไปทั้งนี้จะรวมทั้งการประเมินของครูต่อจากการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วย 
 นั ก ก าร ศึ กษากลุ่ ม  BSCS (Biological Science Curriculum Society)  ได้ เส น อ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับ
ประสบการณ์หรอืความรู้เดิมเป็นความรู้หรือแนวคิดของผู้เรยีนเอง เรียกรูปแบบการสอนน้ีว่า Inquiry 
Cycle หรือ 5Es มีขั้นตอนดังนี้ (ชลสีต์ จัทนาสิ, 2558) 
 1. การสร้างความสนใจ (Engage) ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะ
น าเข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ที่ส าคัญของข้ันตอนน้ี คือ ท าให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเข้า
สู่บทเรียน ควรเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน และควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่าก าลัง
จะเกิดข้ึนซึ่งท าให้ผู้เรียนสนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิด
เช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณ์เดิม 
 2. การส ารวจและค้นหา (Explore) ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนที่ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ร่วมกันในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการให้เวลาและโอกาส
แก่ผู้เรียนในการท ากิจกรรมการส ารวจและค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
ผู้เรียนแต่ละคน หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิด   
รวบยอด กระบวนการ และทักษะในระหว่างที่ผู้เรียนท ากิจกรรมส ารวจและค้นหา เป็นโอกาสที่ผู้เรยีน
จะได้ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของผู้เรียนที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่
สมบูรณ์ โดยการให้ผู้เรียนอธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ เรียนครูควรระลึกอยู่
เสมอเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นปัญหาผลจากการที่ผู้เรียนมีใจจดจ่อในการท า
กิจกรรม ผู้เรียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจ าแนกตัวแปรและค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์
นั้นได ้
 3. การอธิบาย (Explain) ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
อธิบายความคิดรวบยอดที่ ได้จากการส ารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่ผู้ เรียนได้อธิบาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นต้องการให้ผู้เรียนได้
ใช้ข้อสรุปร่วมกันในการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้ครูควรช้ีแนะผู้เรียนเกี่ยวกับการ
สรุปและการอธิบายรายละเอียดแต่อย่างไรก็ตามครูควรระลึกอยู่เสมอว่ากิจกรรมเหล่านี้ยังคงเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นั่นคือ ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอธิบายด้วยตัวผู้เรียนเอง บทบาท
ของครูเพียงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในความคิดรวบยอดให้ชัดเจน ในที่สุดผู้เรียนควรจะสามารถอธิบายความคิดรวบยอดได้อย่าง
เข้าใจโดยเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน 
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 4. การขยายความรู้ (Elaborate) ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนที่ให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยายหรอื
เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน และยังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและปฏิบัติตามที่ผู้เรียนต้องการ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่หรือ
อาจจะเข้าใจเฉพาะข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติการส ารวจและค้นหาเท่าน้ัน ควรให้ประสบการณ์ใหม่
ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน เป้าหมายที่
ส าคัญของข้ันนี้คือ ครูควรช้ีแนะให้ผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพิ่มข้ึน 
 5. การประเมินผล (Evaluate) ข้ันตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
อธิบายความรู้ความเข้าใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอนในข้ันนี้ของรูปแบบการสอนครูต้อง
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง และยังเปิด
โอกาสให้ครูได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วย 
 รัชฎา ศิลมั่น (2552: 88-89) กล่าวถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  5E ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้น าความรู้หลักการแนวคิดหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับประเด็น
ปัญหาที่นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถและความถนัดของ
ตนเองอย่างเป็นอิสระด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไว้ก่อน
ล่วงหน้าโดยมีครูเป็นผูค้อยให้ค าปรกึษาแนะน าแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรยีนบรรลจุุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้การ
ด าเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าทดลองระดมสมองศึกษาใบความรู้อื่น ๆ  
ครูจะเป็นผู้คอยช่วยเหลอืการตรวจสอบความรู้ใหม ่ๆซึ่งอาจกระท าได้ทั้งการตรวจสอบกนัเองระหว่าง
กลุ่มหรือครูช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่ ๆซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E มีข้ันตอน
การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอนคือ 
 1. ข้ันน า (Engagement Phase) เป็นข้ันที่ครูกระตุ้นเพื่อสรา้งความสนใจแก่นักเรียนหรอื
ตรวจสอบ/ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนเพื่อน าเข้าสู่การเรียนรู้บทเรียนใหม่ 
 2. ข้ันส ารวจ/ข้ันส ารวจข้อมูลเพื่อการค้นพบ (Exploration Phase) เป็นข้ันที่นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมโดยอาจปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยนักเรยีนสามารถน าความรู้และประสบการณ์
เดิมมาสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ จึงท าให้นักเรียนสามารถค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยครูมี
บทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองกล่าวโดยสรุปข้ันน้ีเป็นข้ันที่นักเรียนเกิดหรือค้นพบ    มโนมติ (Concept) 
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 3. ข้ันอธิบาย/ข้ันน าเสนอข้อมูลเพื่อการค้นพบ (Explanation Phase) เป็นข้ันที่นักเรียน
อธิบายหรือน าเสนอมโนมติหรอืความรู้ทีน่ักเรียนค้นพบในข้ันที่ 2 โดยอาจใช้ความรู้และประสบการณ์
เดิมเป็นฐานประกอบกับหลักฐานและข้อมูลที่ค้นพบใหม่ครูมีบทบาทตั้งค าถามและให้ความรู้หรือ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนกระจ่างชัดย่ิงข้ึน 
 4. ข้ันขยายหรือข้ันประยุกต์ใช้มโนมติ/ข้ันประยุกต์ใช้ (Elaboration Phase) เป็น
ข้ันตอนที่นักเรียนประยุกต์ใช้มโนมติในสถานการณ์ใหม่หรือในสภาพที่เป็นจริงหรือขยายมโนมติน้ัน ๆ 
ให้กว้างขึ้นจนก่อให้เกิดความรู้สึกลึกซึ้งหรือมโนมติอื่น ๆที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน 
 5. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Evaluation Phase) ข้ันนี้เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่าง ๆโดยมุ่งให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาประมวลและประยุกต์ใช้หรือผลการค้นพบมา
จัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดทักษะและเจตคติต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันและปฏิสัมพันธ์กับครูอันก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ดวงใจ บุญประคอง (2549: 51) อรพินท์ ช่ืนชอบ (2549: 31) สุรจิตา เศรษฐภักดี (2547: 
11-12) และอัญชรีกร นนทโคตร (2549: 80) กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ว่า 
 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา คือ ฉลาดข้ึน  เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ และนัก
จัดระเบียบ 
 2. เป็นการค้นพบด้วยตนเอง ท าให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า 
 3. ฝึกให้นักเรียนหาวิธีค้นหาความรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 4. ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นานและสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ 
 5. นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน จะท าให้บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวา 
 6. ช่วยพัฒนาอัตมโนทัศน์แก่ผู้เรียน 
 7. พัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 8. ช่วยให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นว่าจะท าการสิ่งใด ๆ จะส าเร็จด้วยตนเอง สามารถคิด
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
 9. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง   ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
 10. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
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 อัญชรีกร นนทโคตร (2549: 81) และบัวลอย อุ่นนันกาศ (2550: 63) กล่าวถึงข้อจ ากัด
ของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า 
 1. ครูและนักเรียนไม่ช านาญในการใช้ค าถาม จะท าให้ได้ข้อสรุปช้า 
 2. บทเรียนยาก ครูอาจต้องใช้การอธิบายหรือวิธีการอื่น ๆ ประกอบกับเน้นการให้ผู้เรียน 
 3. ครูต้องตระหนักในบทบาทโดยเน้นกระบวนการมากกว่าผลที่ได้จากกระบวนการ    
 4. ครูต้องตรวจสอบว่าได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอและมีสื่อและ
แหล่งวิทยาการที่เหมาะสม 

 สรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นการสอนที่ให้นักเรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทาง
ความคิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้
นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงในการเรียนรู้และค้นพบความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
จิตวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ครูต้องเป็นผู้ที่เข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติและบทบาทของตนในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน  ครูต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้สืบค้น เสาะหา 
ส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ท าและน ามาสรุปและสื่อสารข้อมูล ข้อความรู้ที่ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การสร้างความสนใจ (Engagement) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิการสร้างค าถามและก าหนด
ประเด็นที่จะศึกษา 
 2. การส ารวจ (Exploration) ตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่ต้องการศึกษาออกแบบรวบรวม
ข้อมูล และปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 3. การอธิบายและลงข้อสรปุ (Explanation)วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ น ามาสู่การสรุปผลโดยเมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบ 
 4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)การน าความรู้ที่สร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมเพื่อ
น าไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ 
 5. การประเมินผล (Evaluation)ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งจะแทรกอยู่ใน แต่
ละข้ันตอนเป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร 
และมากน้อยเพียงใด 
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 การจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์( Creative Problem Solving 

(CPS) 

 ความหมายของการคิดแก้ปัญหาการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถทางสมองใน

การขจัดสภาวะความไม่สมดุลที่เกิดข้ึน โดยพยายาม ปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลับ

เข้าสู่สภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 

  ในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้นมักจะพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาส่วนตัว 
ปัญหาเกี่ยวกับการท างานปัญหาทางสังคม เป็นต้น ผู้คิดแก้ปัญหาจะต้องศึกษาถึงสาเหตุที่มาของ
ปัญหา ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกัน และจะพยายามคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะแก้ไข การ
คิดหาวิธีการอาจได้มาโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การขอค าปรึกษาจากผู้ที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก่อน แล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินใจนั้น ไม่ว่าเรื่อง
เล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ ที่อาจท าให้วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป บ่อยครั้งเราอาจมีค าตอบ มากกว่าหนึ่ง ซึ่ง
มักเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบในการคิดของตนเอง การฝึกฝนวิธีคิดแก้ปัญหานั้นจะเกิดข้ึนตั้งแต่ 
ช่วงแรกของชีวิต จึงท าให้สามารถที่จะเห็นทางเลือกต่าง ๆ ได้ และจะทวีความยากมากข้ึนเมื่อเรา
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ข้ึนไป รวมทั้งลักษณะนิสัยส่วนบุคคลก็มีส่วนสัมพันธ์กับรูปแบบทางความคิดที่จะท า
ให้เราพบทางเลือกใหม่และวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างออกไปจากเดิม 
 สาเหตุของการฝึกการคิดแก้ปัญหา 

  การคิดแก้ปัญหา ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล การคิดแก้ปัญหาเป็น
สิ่งส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิดข้ึน
ตลอดเวลา ทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่ วุ่นวาย
สับสนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่าง
เข้มแข็ง ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่ง
พัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม
ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย Eberle and Slanish (1996, อ้างถึงในสุ
วิทย์ มูลค า (2545)  

 คุณสมบัติของนักคิดแก้ปัญหา 
 ทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ทั้งโดยตนเองและรับการฝึกฝน

จากผู้อื่น นักคิด แก้ปัญหาจึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 
 2. ตั้งใจค้นหาความจริง 
 3. กระตือรือร้น 



  
 

96 

 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจสิ่งรอบด้าน 
 5. เปิดใจรับความคิดใหม่ 
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ 
 7. มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
 8. กล้าหาญ กล้าเผชิญความจริง 
 9. มีความคิดหลากหลายและคิดยืดหยุ่น 
 10. มั่นใจในตนเอง 
 11. มีความคิดสร้างสรรค์ 
 12. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
 13. ใจเย็น สุขุม รอบคอบ 
 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

ให้กับผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดในแบบต่าง  ๆ เช่นการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิด
แก้ปัญหาและคิดเชิงอนาคตได้เป็นอย่างดีโดยในการจดัการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลนั้น
ปัจจัยที่ส าคัญคือครูผู้สอนโดยที่พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมวิธีสอน
แบบต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนและท าให้การจัดการเรียนรู้ของครูบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาข้ึนนั้นควรมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ในระดับสูงซึ่งก็คือการพัฒนา
ส่งเสริมทักษะการคิด (Thinking Skills) ปัจจุบันการมุ่งพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนเป็นเรื่องที่
ส าคัญและอยู่ในความสนใจอย่างยิ่งเพราะผลจากการศึกษาวิจัยหรือการติดตามผลการใช้หลักสูตร
รวมทั้งข้อคิดของนักการศึกษาต่าง ๆ ระบุว่าปัจจุบันผู้เรียนทุกระดับขาดความสามารถในการคิด คิด
ไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็นดังนั้นควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการคิดซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกการคิดแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
วิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาคือเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem 
Solving Technique) ซึ่งเป็นวิธีที่มุ่งส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนพัฒนาการคิดแก้ปัญหาโดยการมองไปสู่อนาคต
และมีการระดมสมองเพื่อรวบรวมวิธีแก้ปัญหาที่มีลักษณะแปลกใหม่อันจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดเป็นข้ันตอนในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่ต้องใช้กิจกรรมการระดมสมอง
ของนักเรียนในทุกขั้นตอนจึงเป็นยุทธวิธีที่มีส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยครูประสบผลส าเร็จในการพัฒนา
ความสามารถในการคิด จากแนวคิดและวิธีการฝึกตามขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอนาคต และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
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ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้พัฒนาทกัษะการคิดและกระบวนการคิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นข้ันตอนโดยการใช้การระดมสมอง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้และการเขียนแผนผังความคิดท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ มองเห็นความสัมพันธ์ของ
ความคิดรวบยอด และจดจ าได้นานผู้เรียนสามารถประมวลและเช่ือมโยงมโนทัศน์ที่กระจัดกระจาย 
ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่าน้ันใหเ้ปน็ระบบระเบียบที่อธิบายให้เข้าใจและจดจ าง่าย ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคแก้ปัญหาอนาคตรว่มกับแผนผังความคิดส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นข้ันตอนและท าให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจ าข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 

 การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ คือกระบวนการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเป็น
ข้ันตอนของการบรรลุความต้องการ หรือวัตถุประสงค์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความคิด
วิจารณญาณ การใช้ความคิดทั้งสองที่กล่าวถึงได้แก่ ผู้แก้ไขปัญหาจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิด
วิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและความมีหลากหลายโดยปราศจากการตัดสินว่าดีหรือถูกต้องหรือไม่ จากนั้น
จึงประเมินและเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดวิจารณญาณเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
พร้อมทั้งน าวิธีการแก้ปัญหาน้ันมาวางแผนการแก้ปัญหาบนเงื่อนไข บริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ และ
น าแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ โดยเช่ือมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาและก ากับตนเองขณะท าการแก้ปัญหา
ได้ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 

 ข้ันที่ 1 การเข้าถึงปัญหา เป็นข้ันของการท าความเข้าใจ รับรู้ความท้าทายที่จะแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างรอบด้าน การระบุปัญหาที่แท้จริงและ
วางเป้าหมายในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถเลือกใช้ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือใช้ทุกข้ันตอนตามความ
ชัดเจนของปัญหา  

 ข้ันที่ 2 การคิดวิธีการแก้ปัญหา เป็นการคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้มากที่สุด โดยไม่มีการตัดสิน
ว่าความคิดนั้นผิดหรือถูก ใช่หรือไม่ใช่ รวมถึงการปรับวิธีการแก้ปัญหาจากแนวคิดการแก้ปัญหาของ
ผู้อื่น 

 ข้ันที่ 3 การเลือกและเตรียมการ คือการท าให้วิธีการแก้ปัญหามีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากยิ่งข้ึน โดยการประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีการที่ดีที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาสิ่งสนับสนุนและ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการ 

 ข้ันที่ 4 การวางแผนการแก้ปัญหา คือการวางแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความสามารถ
และข้อจ ากัดของบุคคล รวมถึงบริบท เงื่อนไข ทรัพยากร และอุปสรรค  

 ข้ันที่ 5 การลงมือปฏิบัติ เป็นการน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง มีการก ากับตนเองในการ
แก้ปัญหา การเปรียบเทยีบกิจกรรมและผลการแก้ปัญหากับเป้าหมายที่วางไว้ มีการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการแก้ปัญหา เมื่อการแก้ปัญหาเป็นไปตามที่วางแผนไว้ก็ให้การเสริมแรงแก่ตนเอง  
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 กล่าวโดยสรุปว่าความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาวิธีหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการศึกษาและวิจัยมา เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่อิงกับ
สาระการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยฝึกให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจกับปัญหา ฝึกการมองปัญหาโดยใช้ทั้ง
ความรู้สึก และมุ่งแก้ปัญหา ท าให้การด าเนินการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ จึงน่าจะเป็นแนวทางให้ครู
ได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการเรียนรู้ต่อไป 

 

 การจัดการเรียนรู้แบบ Research-Based Learning (RBL) 
 นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้

วิจัยเป็นฐาน หมายถึง แนวคิดที่รวมการวิจัยและการสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐานที่ดีน้ัน ต้องมาจากหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการท าวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาที่ศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

 ทิศนา แขมมณี (2552: 144-145) และลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 146) ให้ความหมาย
สอดคล้องกันว่าว่า เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบโดยอาจใช้ การประมวลผลงานวิจัย (Research review) มา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่าง ๆ ให้แก่
ผู้เรียน และตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเองเป็นการ 

 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือ
ค้นหาค าตอบที่เช่ือถือได้ โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ใน
การด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัย (Research-Based Learning) เป็น
รูปแบบที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการหาค าตอบแก้ปัญหาแสวงหาความรู้และคิดคนสิ่งใหม่โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนต้องมีการตกผลึกทางความรู้เป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบรูปแบบการจดการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัยมีการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
มีขั้นตอนดังนี้ 
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 1. การก าหนดปัญหา 
 2. การตั้งสมมติฐาน 

            3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
           5. การสรุปผล 

 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่ เริ่มจาก การระบุปัญหา           
การคาดคะเนค าตอบหรือการตั้งสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป
และน าเสนอ ผลการศึกษาตามล าดับ เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุกข้ันตอน หรือใช้บางข้ันตอนตามความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และข้อจ ากัดที่มีผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน 
 
ตารางที่  5 แสดงบทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียนเมื่อจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัย 
(Research-Based Learning) 

บทบาทผูส้อน บทบาทผู้เรียน 

1. ครูพิจารณาวัตถุประสงค์และสาระที่จะให้แก่ผู้ เรียน และ
วิเคราะห์ว่าสามารถใช้ขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนใดได้บ้างในการสอน 
ซ่ึงอาจจะใช้กระบวนการวิจัยบางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน  
2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย ขั้นตอน
การวิจัยที่ก าหนด เพื่อการเรียนรู้สาระที่ต้องการตามแผน  
3. ครูด าเนินกิจกรรม โดยใช้กระบวนการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยที่
ก าหนดในการสอน 
4. ครูฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามกระบวนการวิจัย
ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการระบุปัญหา ให้ค านิยาม ตั้งสมมติฐาน 
คัดเลือกตัวแปร การคัดเลือกประชากรการสุ่มกลุ่มตัวอย่างการสร้าง
เครื่องมือ การพิ สูจน์ทดสอบ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และการให้
ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้ เ รี ย น เ รี ย น รู้ ต า ม ขั้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการวิจัยที่ครูก าหนด  
2. ฝึกทักษะกระบวนการวิจัยที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ครูก าหนด 
3. อ ภิ ป ร า ย ป ร ะ เ ด็ น เ ก่ี ย ว กั บ
กระบวนการวิจัยที่ตนเองมีประสบการณ์ 
และผลการวิจัยที่เกิดขึ้น 
4. ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ
กระบวนการวิจัย และผลการวิจัยที่ได้รับ 

 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่าการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมหรือประสบการณ์เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนใน
สถานศึกษาเกี่ยวข้องการทั้งกระบวนการเรียนและการสอน การเรียนน้ันเป็นบทบาทของผู้เรียนส่วน
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การสอนเป็นบทบาทของผูส้อน การเรียนรู้แบบ RBL เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น า ‘การวิจัย’เข้า
มาเป็นเครื่องมือของการจัดการเรียน การสอน 
 การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงาน Task Based Learning (TBL) 

 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะส าคัญเน้นช้ินงานมาเป็นอันดับหนึ่ง  เนื้อหาต้อง
มีการบูรณาการกับชีวิต  เรียนรู้จากการปฏิบัติ  เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรม (Task Based Learning)การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการเรียนการ
สอนโดยผ่านกระบวนการ นั้นมีอยู่หลายกระบวนการด้วยกัน แต่ผมจะขอยกตัวอย่างกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม ซึ่งกระบวนการนี้เด็กจะได้ปฏิบัติและได้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ท าให้
เด็กรู้สึกสนุกและอยากท ากิจกรรมเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ข้ึนโดยอัตโนมัติ 

 ปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพได้แก่ 
 1. คุณภาพของช้ินงานต้นแบบ ต้องชัดเจน ครอบคลุมหลักสูตร ควรมีการปฏิบัติหรือมี

กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติซ ้า โดยไม่ให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย 
 2. ผู้เรียนต้องรู้หน้าที่และเป้าหมายของการเรียนรู้ 
 3. ครูต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไป 
 4. สื่อ เอกสาร หรือแหล่งเรียนรู้ต้องมีหลากหลาย เพราะแต่ละคนจะมีวิธีเรียนที่แตกต่าง

กัน 
 5. สื่อ เอกสาร หรือแหล่งเรียนรูต้้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เรียนสามารถ

ใช้ได้ง่าย 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
      Jane. Willis (1996: 56) กล่าวว่า ข้ันก่อนการปฏิบัติภาระงานและข้ันปฏิบัติภาระงานจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารกันในกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่การสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างลื่นไหลและเป็น
ธรรมชาติ ข้ันตอนการปฏิบัติภาระงานที่สมบูรณ์นั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างปัจจัยส าคัญต่าง  ๆ ในการ
เรียนภาษาให้เกิดข้ึนในห้องเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ข้ันก่อนการปฏิบัติภาระงาน (pre-task) 
   1.1 ครูผู้ สอนแนะน าบท เรียน รูปแบบ จุดประสงค์ของภาระงานต่าง  ๆ 
         1.2 ผู้สอนก าหนดภาระงานพูดจากเนื้อหา 
        1.3 ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมและความเข้าใจของผู้เรียนในข้ันตอนของการปฏิบัติ      
ภาระงาน 

 2. ข้ันด าเนินงานตามตามวงจรของการปฏิบัติภาระงาน (task cycle) เป็นข้ันตอนการ
ปฏิบัติภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
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        2.1 ภาระงาน (task) ผู้เรียนมีการอภิปราย ปฏิบัติภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว จับคู่ และกลุ่ม 

        2.2 วางแผน (planning) ผู้เรียนเตรียมตัวน าเสนอภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีการใช้ภาษาด้วยตนเองซึ่งครูผู้สอนจะให้ความช่วยเหลือหากมีความติดขัดทางการใช้ภาษา  
         2.3 ข้ันรายงาน (report) ผู้เรียนสรุปผลและรายงานผลจากภาระงานที่ตนปฏิบัติ 
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและประเมินผลงานนั้น ๆ 

 3. ข้ันฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (language focus) ผู้เรียนจะสามารถประเมินผล
การปฏิบัติภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบัติภาระงานของผู้อื่น มีข้ันตอนส าคัญ 2 
ข้ันตอน 

        3.1 ข้ันวิเคราะห์ (analysis) ผู้เรียนตรวจสอบการใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระงาน
ของตนเอง และสามารถสร้าง ค า วลี ข้ึนใหม่เองได้จากการวิเคราะห์ค าที่ใช้สื่อสารความหมายจาก
การปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมา 

        3.2 ข้ันปฏิบัติ (practice) ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษาโดยเรียนรู้ค า วลี และรูปแบบ
โครงสร้างตามเนื้อหาที่เรียน 

 Jane Willis and Willis (2007) ได้ยกตัวอย่างภาระงานการจัดประเภท โดยมีช่ือภาระ
งานว่า ‘International words’ ดังนี ้

 ข้ันภาระงานเป้าหมาย (target task) คือ ให้ผู้เรียนจัดประเภทสิ่งที่รบัประทานได้ สิ่งที่ดื่ม
ได้ กีฬา การขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า สื่อ ค าทักทาย และค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนลงในช่องว่างทีแ่บ่ง
ไว้แต่ละประเภทข้ันการท ากิจกรรม (during task) 

  1. ผู้สอนแบ่งช่องเพื่อจัดประเภทบนกระดาน โดยแต่ละประเภทจะมีตัวอย่างให้ไว้หนึ่ง
ตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงาน 

 2. ผู้เรียนพูดค าศัพท์ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภท อย่างเช่น ประเภทกีฬา ผู้เรียนจะพูด
ค าศัพท์ เทนนิส (tennis) และ กอล์ฟ (golf) เป็นต้น 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) 

 การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือ เป็นการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของ
กลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรม
ประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ด้วย
ตนเองเท่าน้ัน แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจาก
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การท ากิจกรรมต่าง ๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคัญส าหรับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 121) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วน
ร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างาน
กลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนิน
ไปสู่เป้าหมายของงานได้  
       Slavin (1987, อ้างถึงในไสว ฟักขาว (2544: 192) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือว่า หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใหน้ักเรยีนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมี
สมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบใน
สิ่งที่ได้รับการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม ลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัด
กิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจว่ามีลักษณะ ดังนี้ 

 1. มีการท างานกลุ่มร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
 2. สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน  6  คน 
 3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกัน 
 4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นผู้น า

กลุ่ม (Leader) เป็นผู้อธิบาย (Explainer) เป็นผู้จดบันทึก (Recorder) เป็นผู้ตรวจสอบ (Checker) 
เป็นผู้สังเกตการณ์  (Observer)  เป็นผู้ให้ก าลังใจ (Encourager) 
 ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

 1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ผู้สอนช้ีแจงจุดประสงค์ของบทเรียน 

1.2 ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณไม่เกิน  6 คน มีสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน ผู้สอนแนะน าวิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 

 2. ข้ันสอน 
2.1 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน  บอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไขหรือคิด 

วิเคราะห์  หาค าตอบ 
2.2 ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูล  ค้นคว้า หรือให้ข้อมูลพื้นฐานส าหรบัการคิดวิเคราะห ์
2.3 ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องท าให้ชัดเจน 

 3. ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 
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3.1 ผู้เรียนร่วมมือกันท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ  ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วม
คิด ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรในข้ันนี้  ครูควรใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ    
ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯ 

3.2 ผู้สอนสังเกตการณ์ท างานของกลุ่ม  คอยเป็นผู้อ านวยความสะดวก  ให้ความ 
     กระจ่างในกรณีที่ผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ 

 4. ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ  ข้ันน้ีผู้เรียนจะรายงานผลการท างานกลุม่ ผู้สอนและ
เพื่อนกลุ่มอื่นอาจซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน  เพื่อเป็นการตรวจสอบผลงานของกลุ่มและ
รายบุคคล 

 5. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  ข้ันนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัน สรุป
บทเรียน  ผู้สอนควรช่วยเสริมเพิ่มเติมความรู้  ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่ก าหนด
ไว้  และช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่มทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
 การวัดและประเมินผล 

 1. ตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคต่าง ๆ โดยสรุปจะมีทั้งคะแนนรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

 2. วิธีการวัดผลใช้การทดสอบความรู้ การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
การประเมินผลงาน และการสัมภาษณ์ความรู้สึกความคิดเห็น 

 3. เครื่องมือที่ใช้วัดผล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบประเมินผล
งาน 

 4. ช่วงเวลาที่ใช้วัดผลคือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 การเตรียมตัวของผู้สอน 

 1. ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) จัดกลุ่มผู้เรียนให้ท างานด้วยกันได้
อย่างเหมาะสม และมีเป้าหมายการท างานเดียวกัน 

 2. จัดหลักสูตรหรือหน่วยที่เหมาะจะเรียนแบบร่วมมือ 
 3. แจ้งเป้าหมายของงานให้ผู้เรียนท า อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
 4. ดูแลประสิทธิภาพของการท างานกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
 5. ให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหาและทักษะการท างาน 
 6. ประเมินผลสัมฤทธ์ิและส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 
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 การเรียนการสอนแบบ Active Learning อาจจะน าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมา
ผสมผสาน โดยผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่ เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครองในการ
สอนแต่ละครั้ง ทั้งนี้ควรเป็นกลุ่มวิธีการสอนที่เน้นรูปแบบดังนี้ 
 1.การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับ
รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์,  
 2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรม
เดี่ยวก็ได้ โดยพิจารณาจากความยาก  ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน และคุณลักษณะที่
ต้องการพัฒนา ให้ผู้เรียนวางแผนด าเนินการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา จากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิด การออกแบบช้ินงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจา
การค้นคว้า ร่วมกับการอภิปรายในช้ันเรียน จากนั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติท าช้ืนงาน และส่งความ
คืบหน้าตามก าหนด การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้
ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือท าโครงการและมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล 
 3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
จากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมุติข้ึนจากความจริง แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา การเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดค าถาม วิเคราะห์ วางแผนก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า
แก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการลงมือแก้ปัญหา 
 4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นล าดับข้ันแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะอย่าง
รอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเช่ือมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหา
ข้อสรุปแล้วน าไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ  
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 จากการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active Learning ได้แก่ 
การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry method) การจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(Creative Problem 
Solving) การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ
ภาระงาน (Task Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) พบว่า 
การสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมควรมีองค์ประกอบ 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมการ 
   1.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดแยกเป็น ความรู้  ทักษะกระบวนการ   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.2 ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณไม่เกิน  6 คน มีสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากความยาก  ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน 
 2. ข้ันสอน 
  2.1 ผู้สอนช้ีแจงจุดประสงค์ของบทเรียน ก าหนดกรอบความรู้ สิ่งที่ต้องรู้ ภาระงาน
และลักษณะส าคัญของช้ินงาน 
        2.2 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน  โดยมีรูปแบบกิจกรรมมีลักษณะจูงใจหรือเร้าความ
สนใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้  เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่    
   2.3 ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องท าให้ชัดเจน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
ทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด  สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนเป็นผู้
จัดระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       2.4 ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูล ค้นคว้า โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 3. ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 
       3.1 ผู้เรียนร่วมมือกันท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เหมาะสมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในด้าน
การสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
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        3.2 ผู้สอนสังเกตการณ์ท างานของกลุ่ม  และคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกกระตุ้น
ด้วยการใช้ค าถาม ส่งเสริมการเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันการมีวินัยในการท างาน และการแบ่ง
หน้าที่การท างาน 
 4. ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เป็นข้ันตอนที่ร่วมกันอภิปรายระหว่าง
ผู้เรียนและครู โดยครูใช้ค าถามน าไปสู่การวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อความรู้ด้วยตัว
นักเรียนเอง 
  4.1 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนสร้างความรู้และช้ินงาน  มีเกณฑ์การประเมินช้ินงาน/
ภาระงานทีเ่หมาะสม 
  4.2 ประเมินผลโดยค านึงถึงสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ อันพงึประสงค์ของผูเ้รียน ช้ินงานที่ได้ใช้ความรู้ 
ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนดหรือการท าแบบฝกึหัดทั่วไป 

 5. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  
  5.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
  5.2 ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจรงิ มากกว่า 1 วิธี 
  5.3 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทีม่ีต่อผลงานของตนเองและผูอ้ื่น 

  5.4 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลงั
เรียน และวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรือผลการเรียนรู้ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียน
เชิงรุกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และแนวคิด เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของ การจัดการเรียนรูข้องนักศึกษากลุม่
ที่ ศึกษา ทุกหมวดวิชาผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย/ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ในบางหมวดวิชาผู้สอน 
สืบค้นความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนเรียน เช่น หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์) และหมวดวิชา  
ศึกษาทั่วไป ในทุกหมวดวิชา ผู้สอนได้กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ 
เน้นทักษะการฟัง และทักษะการพูด มากกว่าทักษะด้านอื่น  ๆ และทุกหมวดวิชามีการให้ผู้เรียน 
ไตร่ตรองหรือให้ผู้เรียนหรือสรุปความรู้ หลังเรียนด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก พบการพัฒนาพฤติกรรมการ 
เรียนรู้ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในรูปแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน และนักศึกษา มี
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากแนวคิดด้ังเดิมส่งผ่านความรู้ ไปสู่แนวคิดก้าวหน้า สร้างความรู้ และ  ผล
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จากการส ารวจความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุกในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 วรวรรณ เพชรอุไร (2555) จากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ในรายวิชา อย 341 การแปรรูปยาง พบว่าไม่สามารถท าให้นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนไม่ต ากว่า
เกรด ซี (C) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินในครั้งนี้ลดลงจากเดิม และมีผล
การเรียนดีข้ึนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าการเรียน
แบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรม 
 เมษ ทรงอาจ (2558) ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู โดยใช้
การสอนแบบมีส่วนร่วมของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น พบว่าแผนการสอนและการประเมนิผลการเรียนรู้ ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับดี
มาก 
 จิรภา อรรถพร (2556) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรูข้อง นิสิตปริญญาบัณฑิต พบว่ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) บทบาทผู้สอน 2) บทบาทผู้เรียน 3) ระบบจัดการเรียนรู้ 4) เนื้อหาของบทเรียน 5) การสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 6) การติดต่อสื่อสารผ่าน เทคโนโลยี 7) กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียนรู้ 8) การสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 9) การวัดและ ประเมินผล รูปแบบการสอนเชิง
รุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ฯ มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันศึกษาค้นคว้า 2) ข้ันเช่ือมโยง
ปัญหา 3) ข้ันระดมสมอง 4) ข้ันสังเกตการณ์ และ 5) ข้ันสะท้อนคิด 
 พีระพงษ์ เนียมเสวก (2556) ศึกษาผลของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (active learning) 
ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม ในรายวิชา 
เคมีอินทรีย์ 1 รหัสวิชา 4222301 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชารายวิชา 4222301 เคมีอินทรีย์ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (active learning) ด้วย
เทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม มาประกอบ อยู่
ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (active learning) เป็นเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้อง กับหลักการเรียนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการหรือคิดอย่างตื่นตัว (ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น) 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ไว้ว่า “active learning (การเรียน
อย่างมีชีวิตชีวา ตื่นตัว ตื่นตา ตื่นใจ) 
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 Mirko Marusic and Josip Slisko (2009) ได้ศึกษาประสบการณ์ของนักเรียนในการ
เรียนฟิสิกส์ โดยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)และการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional 
teaching) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีใหม่คือรปูแบบการเรียนรู้เชิง
รุก ซึ่งถูกแบ่งเป็น RPQ และ ED กับการสอนแบบดั้งเดิมของวิชาฟิสิกส์การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการ 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 176 คน ซึ่งเป็นผู้ เรียนในช้ันปีสุดท้ายของมัธยมปลายใน Split 
สาธารณรัฐของ Croatia จากการเก็บข้อมูล 1 ภาคการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่ม RPQ เลือก วิธี 
ใหม่ 36% เลือกการสอนแบบดั้งเดิม 41% เลือกทั้ง 2 วิธี 23% ในทางตรงกันข้ามกลุ่ม ED เลือก วิธี
ใหม่ 91% เลือกการสอนแบบดั้งเดิม 1% เลือกทั้ง 2 วิธี 8% ทั้งหมดเป็นข้อ มูลส าคัญให้นักคิดที่ เป็น
รูปธรรม ของนักเรียนกลุ่ม ED ที่เลือกรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนฟิสิกส์ 
 Hake (1998) ได้ท าการศึกษาศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้นจ านวน 6,542 คน กับกลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีปกติ กับ
วิธีการเรียน แบบการเรียนแบบกระตือรือร้น (Inter) active engagement จากผลการศึกษาพบว่า 
ผู้เรียนกลุ่มที่ เรียนแบบกระตือรือร้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและมสี่วนร่วมในการเรยีนสงูกว่าผู้เรยีน
กลุ่มที่เรียน ด้วยวิธีปกติ 
 

3. หลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน 

 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช2545และ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตร 24 กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 พระราชวรมุณี (ปยุตโต) (2530) ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาการศึกษาไทยเกี่ยวกับ
หน้าที่ของครูไว้ 2 ประการ คือ การท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมละสร้างสรรค์
ปัญญาให้กับศิษย์ ประการที่สองคือการเป็นกัลยาณมิตร ครูทุกคนจึงต้องตระหนักอยู่เสมอที่จะให้
ศิษย์มีความก้าวหน้ามีชีวิตที่ดีโดยหวังว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันข้างหน้า ในปัจจุบันบทบาท
หน้าที่ของ ครู มีการปรับเปลีย่นไปตามยุคตามสมัย เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะ
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมัย มีความก้าวหน้า และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วข้ึน ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนาตนเอง
ให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป อีกทั้งต้องมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาด้านทักษะวิทยาการให้ทันสมัยเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการเรียน การสอนแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
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 วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ในศตวรรษที่ 21 ครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้
ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูออกแบบการเรียนรู้ให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) กล่าวถึงแนวปฏิบัติของการอยู่ในวิชาชีพครูใน
อนาคตท่ามกลางความหลากหลายขิงเทคโนโลยีดังนี้ 
 1. สอนใหผู้้เรียนมี Critical thinking and Evaluation ใหผู้้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ 
วิจัยและประเมินเพื่อจะได้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด 
  2. สอนให้แยกแยะ อะไรเหมาะ ไม่เหมาะ อะไรดีไม่ดี อะไรเหมาะสมไมเ่หมาะสม ที่
เหมาะสมคืออะไร นั่นคือทักษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
 3. ให้ความส าคัญกับการคิดสร้างสรรค์การคิดอะไรใหม่ ๆ 
 4. เน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัที่จะสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ผลิตผลใหม่ ๆ ข้ึนมาให้ได ้
 5. เรียนรูก้ระบวนการเปลี่ยนแปลง ต้องฝึกใหรู้จ้ักการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
 6. พร้อมทีจ่ะสื่อความหมายและมีความมั่นใจทีจ่ะยกตัวเองสู่โลก และผลักตัวเองไปสู่
นานาชาติ 
 7. คุณธรรมจริยธรรมและความรบัผิดชอบ 

 การจัดการเรียนรใูนศตวรรษที่ 21 เนนใหทั้งผูเรียนและครูกาวเขาสูการเรียนรูไปพรอม ๆ
กัน ผูที่ตองพัฒนา ไมใชเพียงผูเรียนเทาน้ัน แตรวมไปถึงครูดวยที่ตองปรับบทบาทเปนครูในศตวรรษที่ 
21 โดยการไมตั้งตนเปน “ผรูู” แตเปน “ผูเรียนรู” เรียนไปพรอมกับผูเรียน ปรับกระบวนการเรียน
การสอนเปน “สอนนอย เรียนมาก” เรียนรูจาก การปฏิบัติเรียนรูจากชีวิตจริง เรียนรูจากความซับซ
อนและไมชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึงสรางความรูข้ึน ใชเองและสงเสริมใหผููเรียนสรางความ
รูข้ึนใชเองเชนกัน ครูตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช” และ การออกแบบการเรียนรู
เพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

 ดังนั้นครูในยุคศตวรรษ ที่ 21 จะต้องมีความรู้กว้างไกลในเทคโนโลยีที่ เต็มไปด้วย IT ครู
จะต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงจึงจะทันโลกยุคใหม่ นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือของครูที่จะต้อง
พัฒนา ตนเองในด้านเทคโนโลยี วิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเข้าใจ
ในบทเรียนมาก และถือได้ว่าครูคือผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอมีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 คุณลักษณะที่ดีของครูในศตวรรษที่ 21 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะหรือทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 

ควรประกอบด้วย 7 ประการ 1) สร้างและบูรณาการความรู้ได้ เพราะความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ครู
จึงต้องรู้จักหาความรู้ได้เอง และสามารถบูรณาการความรู้นั้นเข้ากับผู้เรียนและการสอนได้         2) 
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มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สังคมยุคใหม่มีสิ่งหลอกลวงมาก ครูต้องวิเคราะห์ออกจึงจะบอก
เด็กได้ขณะเดียวกันต้องคิดต้องคิดอะไรใหม่ๆไปด้วย 3) มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิด สังคมครู
ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมองเห็นแนวโน้มอนาคต และวิเคราะห์จนตกผลึกชัดเจนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้เรียนได้ 4) รู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งช้ีแนะข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยี
ให้กับผู้เรียนและสังคมได้ 5) มีทักษะการสอนให้เด็กเติบโตตามศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ๆได้
เพราะโลกอนาคตจะเป็นโลกของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาแข่งกับโลก 6)  เข้มแข็งมี
จรรยาบรรณคุณธรรมจริยธรรมและชักชวนให้คนอื่นท าเพื่อสังคมเพราะการเสียสละเพื่อสังคมน้อยลง
ทุกทีในสังคมไทยถูกต้องเข้ามามีบทบาทมากข้ึน 7) มีบทบาทน าในด้านการสอนและในวิชาชีพครูรุ่น
ใหม่ต้องเข้ามามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากข้ึนในยุค
ต่อไป 

 สิริรัตน์ นาคิน (2555) ได้ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 มี
จุดหมายส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะส าคัญของครูดังนี้  
 1. มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการการใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติในช้ันเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
 2. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  
 3. มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการคิดแบบพิจารณาญาณ
และทักษะด้านผลผลิตที่ส าคัญต่อวิชาชีพ  
 4 เป็นตัวแบบแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิด
ข้ึนกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
 5. มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียนสติปัญญาอ่อนจุดแข็งในตัว
ผู้เรียน  
 6. พัฒนาความสามารถให้สูงข้ึนและน าไปใช้ส าหรับการการก าหนดกลยุทธ์ทางการสอน
และจัดประสบการณ์ทางการเรียนและเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้  
 7.  มีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้  
   8. แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลักฐานในการสื่อสารให้
เกิดข้ึน 
 9. เป็นตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2557: 12) ได้กล่าวว่าครูไทยในศตวรรษที่ 21 ควรมี
ลักษณะดังนี้  1) มี คุณธรรมจริยธรรม (Ethics character) 2) ผู้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์  
(Electronic person) 3) มีสมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Competency) 4) 
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มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Competency) 5) มีสมรรถนะด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้สู่การท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Assessment Competency) 6) มี
สมรรถนะด้านการจัดการช้ันเรียน (Classroom Management Competency) 

ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิน ศิริสัมพันธ์ (2560: 6) สมรรถนะคือพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ปรากฏ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ
(Characteristics/Attributes) ดังนั้นบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู จึงจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่
ประกอบด้วย ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge) ความรู้ด้านการสอน(Pedagogy) ทักษะ 
(Skills) และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมืออาชีพจึงเป็นผู้มีสมรรถนะ 
4 ประการ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านการออกแบบ และวางแผนการเรียนการสอน              
2) สมรรถนะด้านการจัดการช้ันเรียน และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 3) สมรรถนะด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) สมรรถนะด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

 สรุปได้ว่าครูไทยในศตวรรษที่ 21 นั้นควรมีคุณลักษณะส าคัญต่อไปนี้  
 1. มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะโรคจิตชักชวนผู้อื่นให้ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็ น

พื้นฐานส าคัญในการฝึกทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตลอดทั้งสามารถวิเคราะห์
จ าแนกผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 3. มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้ช้ีแนะข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีและ
ผู้เรียนและวิธีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกวิธีและเลือกรับข้อมูลอย่างถูกต้อง 

  4. มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรระดับสากลหลักสูตรระดับชาติ
หลักสูตรท้องถ่ินโดยบูรณาการเข้ามาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสมกลมกลืน  

 5. มีวิสัยทัศน์เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน  

 6. มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนรูปแบบการสอนกระบวนการและ
เทคนิคการสอนที่หลากหลายมีความสามารถจดัช้ันเรียนใหม้ีบรรยากาศการเรยีนรู้ในเชิงบวกตลอดทั้ง
ยังมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้เข้ากับผู้เรียนและการเรียน
การสอนได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญที่บุคคลพึงมีในศตวรรษที่ 21  

 7. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างผู้เรียนใหเ้ป็นผูม้ีทกัษะการเรยีนรู้เป็นไป
ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและเป็นบุคคลที่มีทักษะส าคัญในการอยู่ในสังคมศตวรรษที่ 21  
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 8. มีความสามารถในการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ตามหลักการของการวัดและ
ประเมินผลและเป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้อีกทั้งมีการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 9. มีคุณลักษณะของผู้น าที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนร่วมกับผู้บริหาร
ชุมชนในท้องถ่ินองค์กรต่าง ๆ และสังคมระดับชาติ 
 
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

 ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอย่างเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษนี้มีความส าคัญ กล่าวคือ จะท าให้บุคคลได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ตนเองให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้ตลอดชีวิต อันประกอบด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานไม่ว่าจะเปน็ทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน การคิด และทักษะบุคคลที่พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อย่างสม ่าเสมอ
จะเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสงัคม สามารถใช้
ชีวิตส่วนตัว อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถแก้ปัญหาที่ เกิดข้ึนกับตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

 พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรรุ่น
ใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดประสิท ธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดนั้น วินัยทั้ง 5 
ประการ เป็นสิ่งที่องค์การต้องให้ความส าคัญ และสร้างความเข้าใจอันดีกับ สมาชิกในองค์การ รวมถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการความรู้ในองค์การ โดยผู้น า บุคลากรรุ่น
ใหม่จะต้องให้ความส าคัญกับแนวทางในการจัดการและการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป (Managing to Learning Organization) 

 ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2558) กล่าวถึงความหมายของบุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่มี
คุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม การเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธี เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์
หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้ง
สามารถจับใจความส าคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผล  

 ศรีมงคล เทพเรณู (2556) ศึกษาการสร้างองค์ประกอบแหง่การเรียนรู้ การเป็นสงัคมแหง่
การเรียนรูก้ล่าวถึงบุคคลแห่งการเรียนรู้ ไว้ว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็น
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ของการเรียนรู้เพือ่ให้ทกัษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และแก้ปญัหา มีความใฝรู่้
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพตามความต้องการสนใจและถนัด  

 จาการศึกษาค้นคว้า ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความ
กระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่ เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธี เช่น อ่านหนังสือ
หรือ วารสารที่มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรอืฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู ้รวมทั้งสามารถจับใจความส าคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูล
ที่ได้มาอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานส าคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้แก่  1)
ทักษะการฟัง ท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคิดและการพูด 2) ทักษะการ
ถาม ท าให้เกิดประบวนการคิด การเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากค าถามที่ดีท า ให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตั้งแต่ระดับการจ าไปจนถึงระดับวิเคราะห์และประเมินค่า 3) ทักษะการอ่าน ท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งนอกจากจะเป็นทักษะการอ่านข้อความ จะ รวมถึงการอ่านสถิติ ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย 
4) ทักษะการคิด ท าให้บุคคลมองการไกล สามารถควบคุมการกระท าของตนให้ เป็นไปตาม  
เจตนารมณ์ การคิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ มีผลต่อการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการแสดง
พฤติกรรม 5) ทักษะการเขียน เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ และ  
ความรู้สึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผูอ้ื่นเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเปน็อย่างยิ่งต่อวงการศึกษา (การ
หาความรู้) เนื่องจากบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลความจริง ใช้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป        
6) ทักษะการปฏิบัติเป็นการลงมือกระท าจริงอย่างมีระบบเพื่อค้นหาความจริง และสามารถ สรุปผล
อย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเองเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  

 สรุปได้ว่าบุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธี เช่น 
อ่านหนังสือหรือ วารสารที่มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดย
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้งสามารถจับใจความ
ส าคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผลสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่
แสดงออกในขณะมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ดังนี้ 
 1. มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา 
 2. จัดเตรียมข้อมูล ความรู้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional 
Learning  Community (PLC)   
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 3. ร่วมด าเนินการสังเกตช้ันเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
 4. สังเกตและบันทึกการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 5. ใช้ค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ และแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนสามารถถอดความข้อความ
หรือค าพูดในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม 
 6. มีส่วนในร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) 
อย่างสม ่าเสมอให้ก าลังใจ และมีความคิดในเชิงบวกขณะที่มีการปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม 
 7. น าความรู้ เดิมมาผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge management) เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
 8. ให้สาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุมปรึกษาหารือและมีความตั้งใจฟังด้วย
ท่าทีที่สนใจจริง ในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ 
 9. ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ 
 10. น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยการร่วมมือกันปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
4. หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน  
 
ความหมายของนวัตกรรม 
 นวัตกรรม (Innovation) เป็นค าที่ คณะกรรมการพิ จารณาศัพท์ วิชาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการบัญญัติข้ึน เดิมใช้ นวกรรม มาจากค ากริยาว่า  Innovate มาจากรากศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Inovare (in (=in)+novare= to renew, to modify) และ novare มาจากค า
ว่า novus (=new)ส่วนค าว่า innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ข้ึนมา ความหมายของ
นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้
ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ?การท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น 
โดยอาศัยการ เปลี่ ยนแป ลงต่าง ๆ (Change) ที่ เกิด ข้ึนรอบตั วเราให้ กลายมาเป็น โอกาส 
(Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่ แนวความ คิดใหม่ที่ ท าให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อตนเองและ
สังคม? แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาข้ึนมาในช่วงต้นศตวรรษที่  20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของ
นักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ  JosephSchumpeter ใน The Theory of Economic 
Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริงอีกด้วย 
 Rogers (2003) ให้ความหมายของค าว่า “นวัตกรรม”  (Innovation)  ในหนังสือ 
Diffusion of Innovations  สามารถสรุปได้ว่านวัตกรรม คือ ความคิด การกระท า หรือวัตถุใหม่ ๆ ที่
รับ รู้ ว่าเป็ นสิ่ งใหม่  อาจรับ รู้ด้ วยตัวบุ คคลแต่ละคนหรือหน่วยอื่น  ๆ ของการยอมรับใน
สังคม นอกจากนี้ Rogers ยังอธิบายถึงการพิจารณาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นนวัตกรรม จะข้ึนอยู่กับการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเขา ฉะนั้นนวัตกรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง
อาจไม่ใช่นวัตกรรมของสังคมอื่นก็ได้  ดังนั้นความใหม่ของนวัตกรรมมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 1. สิ่งใหมท่ี่ยังไมม่ีใครท ามาก่อน 
 2. สิง่ใหมท่ี่เคยท ามาแล้วและถูกล้มเลิกไป และถูกรื้อฟื้นข้ึนมาใหม่เพราะเหมาะสม 
 3. สิง่ใหมท่ี่พฒันามาจากของเก่าที่มีอยูเ่ดิม 
 Thomas (1987) อธิบายว่า นวัตกรรม เป็นการน าวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่าน
การทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นข้ันๆ แล้วโดยมีขั้นตอนตามล าดับ คือ การคิดค้น การพัฒนา 
และน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้รวบรวมไว้ว่า หลักการวิธีปฏิบัติ และแนวคิดอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของประเทศหนึ่ง อาจจะเปน็นวัตกรรม ของประเทศอื่นก็ได้ และสิ่งที่ถือ
ว่าเป็นวัตกรรมแล้วในอดีตหากมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม แต่สิ่งที่ใช้ไม่
ได้ผลในอดีตหากมีการน า มาปรับปรุงใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สิ่งนั้นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรม 
 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2553) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหม่ที่
เกิดข้ึนจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาข้ึน ซึ่งอาจจะมี
ลักกษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม” 

 ชัชญาภา วัฒนธรรม (2554: 7) กล่าวไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึงการน าสิ่งใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่
มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและ
แรงงานอีกด้วย 
 เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” “นวกรรม” หรือ “Innovation” ที่
นักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายและอธิบายเอาไว้นั้นอาจสรุปได้
ว่า นวัตกรรม หมายถึงการท าสิ่งต่าง ๆ  ด้วยวิธีใหม่ ๆ และเป็นการเปลีย่นแปลงทางความคิด การผลิต 
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กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนน้ันจะเกิดข้ึนจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอน
โคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์
คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธ์ิผล 
และในหลายสาขา สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และ
ไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของ
นวัตกรรมคือการเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่าง ๆ  เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน นวัตกรรม
ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มข้ึน และคุณภาพที่ดีข้ึนด้วย 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม เป็นการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์และสรุปค าตอบต่อค าถาม
วิจัยเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ด้วยการศึกษาองค์ความรู้จากการทบทวน
วรรณกรรม การสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญ และการดูงาน ศึกษาความต้องการ ท าการก าหนดกรอบ
แนวคิด (Conceptual framework) แล้วท าการออกแบบและพัฒนาตามกรอบแนวคิดที่ผ่านการ
กลั่นกรองแล้วข้ันตอนสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยการวิจัยและพัฒนาข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2559) ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่ 

 ข้ันที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้หรือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นแบบช้ินงาน (Study the Body of 
Content) โดยวิจัยเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผู้รู้/ผู้ทรงคุณวุฒิและการศึกษา
ดูงาน 

 ข้ันที่ 2 ประเมินความต้องการต้นแบบช้ินงาน (Assess needs for the innovative 
prototypes) เพื่อหาองค์ประกอบ (Components) ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ (Procedure) 
ข้ันตอน (Logical Steps) และรายละเอียด (Specifications)  

 ข้ันที่ 3 พัฒนากรอบแนวคิดต้นแบบช้ินงาน (Develop Conceptual Framework) โดย
เขียนกรอบแนวคิดที่ประกอบด้วยทฤษฎีและหลักการ (Theories and Principles) องค์ประกอบ 
(Components) ของนวัตกรรม กระบวนการ (Process) การท างานของนวัตกรรม ข้ันตอนตามล าดับ 
(Logical Steps) และรายละเอียด (Specification) ของนวัตกรรม 

 ข้ันที่ 4 ถามความเห็นผู้เช่ียวชาญ (Seek Experts’ Opinions) เป็นการน ากรอบแนวคิด
นวัตกรรมไปขอความเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยใช้วิธีส่งแบบสอบสอบถาม (questionnaire) ใช้เทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) หรือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group)  

 ข้ันที่ 5 ร่างต้นแบบช้ินงาน (Draft the Innovative Prototype) เป็นการพัฒนาต้นแบบ
ช้ินงานของนวัตกรรมตามล าดับข้ันคือการออกแบบช้ินงาน (Design and develop the Prototype) 
และเขียนรายละเอียดนวัตกรรม (Write the Details of the Prototype)  
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 ข้ันที่ 6 รับรองและทดสอบต้นแบบช้ินงาน (Verify or Test the Prototype) เป็นการน า
ร่างนวัตกรรมไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพตาม 2 ข้ันตอน คือ (1) การทดลองใช้ (Tryout) และ
ทดลองใช้จริง (Trial Run) ในกรณีที่เป็นนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาพัฒนาหรือลงทุนสูงก็อาจ
ให้ผู้ทู้รงคุณวุฒิ 3-5 คนรับรอง (Verification by Experts) หลังจากการทดลองใช้หรือรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ต้องเขียนรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ข้ันที่  7 ปรับปรุ งและเขียนรายงาน (Finalize the Prototype and Write Final 
Reports) เป็นการเขียนรายงานผลการวิจัยให้เป็นไปตามรูปแบบ (Stylebook) ขนาดและรูปแบบ
อักษร  22 โครงสร้างรายงานที่ต้องเป็นแบบหกบท (Six chapter format) เอกสารอ้างอิง/
บรรณานุกรม และภาคผนวก 

 ข้ันตอนการสร้างนวัตกรรมนั้นส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ตามศักยภาพและความสามารถ ซึ่งลักษณะของผลงานที่ผู้เรียนสรา้งสรรค์มีสอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียน เช่นการแต่งเพลง คิดค้นท่าร า หรือท่าเต้น แต่งกลอน แต่งนิทาน  การคิดสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนาสินค้าและตราสินค้าที่
สามารถเป็นอาชีพได้เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้  ทักษะชีวิต ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 

 1. การคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แนวทางในการ
สร้างช้ินงานได้ อย่างมีขั้นตอน 

 2. การใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
หลากหลายในการ แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาใน
แง่มุมต่าง ๆ ใน ระหว่างการสร้างช้ินงานได้ 

 4. ความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานและ
สามารถ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ 

 5. สามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง รวมทั้ง
สามารถ ปรับเปลี่ยนช้ินงานได้ตามค าแนะน าและความต้องการของสังคมในขณะนั้นได้ 

 
 
 
 



  
 

120 

 ทิศนา แขมมณี (2552) ได้ให้หลักการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไว้พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. การระบุปัญหา (Problem) ความคิดในการพัฒนานวัตกรรมนั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก

การมองเห็นปัญหา และต้องการแก้ไขปัญหาน้ันให้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Objective) เมื่อก าหนดปัญหาแล้วก็ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อ

จัดท าหรือพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณสมบัติ หรือลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. การศึกษาข้อจ ากัดต่าง ๆ (Constraints) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน

ต้องศึกษาข้อมูลของปัญหาและข้อจ ากัดที่จะใช้นวัตกรรมนั้น เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ได้จริง 
 4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ผู้จัดท าหรือพัฒนานวัตกรรมจะต้องมี

ความรู้ ประสบการณ์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งอาจน าของเก่ามาปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรืออาจคิดค้นข้ึนมาใหม่ทั้งหมด นวัตกรรมทางการศึกษา
มีรูปแบบแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนั้น เช่นอาจมีลักษณะ
เป็นแนวคิด หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

5. การทดลองใช้ (Experimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมทางการศึกษาแล้ว
ต้องทดลองนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อเปน็การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลการทดลองจะท า
ให้ได้ข้อมูลน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้นวัตกรรมหลาย
ครั้งก็ย่อมมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น 

6. การ เผยแพร่  (Dissemination) เมื่ อมั่ น ใจน วัตกรรมที่ ส ร้ าง ข้ึนมี ป ระสิท ธิภาพ 
แล้วก็สามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 มนตรี วงษ์สะพาน (2554) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ครูผู้เข้าอบรมมีคะแนนการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ หลัง
ได้รับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดผลงาน
นวัตกรรมผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกคน และความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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 พีชญาณ์ พานะกิจ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ เน้นการร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าหลังเรียนนักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน มีพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในระดับสูง และนักเรียนมีพัฒนาการด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 
สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาสรุปได้ว่าแนวคิดที่ผู้วิจัยน าหลักการ
ไปพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์โดยอุปมา
เปรียบเทียบโรงเรียนเป็นองค์กรแท้จริงแล้วโรงเรียนมีความเป็นชุมชนยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม 
แนวคิด ความผูกพันธ์ุร่วมกันของคนที่เป็นสมาชิกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันกล่าวโดยสรุป คือการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยประยุกต์ใช้แนวคิดซึ่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะ 
5 ประการดังนี้ 

1. การมีวิสัยทัศน ์ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน  
2. มีความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  
3. มีกระบวนการเรียนรูเ้พื่อการแก้ไขปญัหาพฒันาวิชาชีพและพฒันาชุมชนอย่างต่อเนือ่ง  
4.  มีกระบวนการการสืบสอบเพือ่สะท้อนผลเชิงวิชาชีพ  
5. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีการยอมรับนบัถือและ

การสนบัสนุนซึ่งกันและกัน  
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การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้แนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและสร้างความตระหนัก (Analyzing Need)  

  ศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัจจุบันของโรงเรียน ค้นหาความรู้ความสามารถ ความเข้มแข็ง 
จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคและคุณภาพครูตามที่องค์กรวิชาชีพครูได้ก าหนดข้ึน รวมทั้งมาตรฐาน
และคุณภาพของครูทีห่น่วยงานและสถานศึกษาก าหนดข้ึน 

  2.การออกแบบและพัฒนา และร่วมสร้างวิสัยทัศน์  (Design Program and share 
vision)  
  ในข้ันนี้จึงเป็นการน าหลักการไปพัฒนาเป็นรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ ที่เน้นความส าคัญของครูผู้ร่วมกิจกรรมการพัฒนา การตัดสินใจและท ากิจกรรมทุกอย่างมุ่ง
ประโยชน์การพัฒนาครู ให้ความส าคัญทั้งกระบวนการและเนื้อหาความรู้ ครูและวิทยากรต่างก็เรียนรู้
ไปพร้อมกัน ความรู้ข่าวสาร และข้อมูลมาจากหลายแหล่งและเลือกสรรเฉพาะที่น าไปใช้ประโยชน์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาหรือความงอกงามของครูแต่ละคน ในแต่ละด้านตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
มักพัฒนาทีละเรื่องทีละด้าน อาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม พัฒนาต่อเนื่องไม่เน้นความส าคัญของ
เวลาและสถานที่ ประเมินผลตามจุดประสงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าผลนั้นมาพิจารณาหาประเด็น
เพื่อพัฒนา ร่วมกันก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาว่าจะใช้รูปแบบและกิจกรรมใด ในช่วงเวลา
ใด ปฏิบัติที่ไหน ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดก ากับดูแล ใช้สื่อและเทคโนโลยีอะไร ประเมินผลและรายงานผล
อย่างไร 
 3. การพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู้ (Organization)  

 เป็นข้ันที่มกีารมอบหมายใหเ้ข้าทีมมีตารางก าหนดการประชุมทีมอย่างสม ่าเสมอซึง่มี
กระบวนการดังนี ้
     3.1 ก าหนดประเด็นทีจ่ะพฒันา Problem Identification 

3.2 วางแผนการสอน  (Class Plan) 
3.3 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  Class Implement 
3.4 น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้Share result  

   4. น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยน (Reflection dialogue)  
  เป็นข้ันของการน าความรู้ที่ดมีีการยอรบัมาใช้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

 5. การประเมินผล ( Evaluation )  
  เป็นข้ันที่มีกระบวนการการสบืสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ และส่งเสริมบรรยากาศของ
การคิดริเริมสร้างสรรค์มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีมีการยอมรับ
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นับถือและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป 

 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) บุคลากร
ในสถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้ค าช้ีแนะ เป็นเทคนิค
หนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูการก าหนดเทคนิควิธีการโค้ชบนพื้นฐานของสภาพ
จริงและตอบสนองเป้าหมายของการโค้ช มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการและธรรมชาติของ
ผู้รับการโค้ชแต่ละคน ดังนั้น การเลือกรูปแบบการโค้ชที่เน้นความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของผู้รับ
การโค้ช (Differentiated Coaching) ซึ่งเป็นความร่วมมือส่งเสริมจุดเด่น (Strength) และลักษณะ
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Learning Styles) ของผู้รับการโค้ช และสิ่งส าคัญควรค านึงถึงความ
แตกต่างและความสามารถของผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชในหลายประเด็นเช่นประเด็นที่ต้องการพัฒนา  
ระดับความสามารถ และประสบการณ์ 

 ส่วนระบบพี่เลี้ยง (mentoring system)  เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อ
ตัว  แบบระยะยาวจากเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจงานมากกว่า  ไปยัง
พนักงานใหม่หรือเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ระบบพี่เลี้ยงอาจจะถือเป็นการ
ฝึกงานรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาเชิงสนับสนุนและให้ก าลังใจในระบบพี่
เลี้ยง  อาจจะมีการน าประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัว  มาปรึกษาหารือกันได้ด้วย  

 
แนวคิดจัดการเรียนรู้ Active Learning ท่ีส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม  

 การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ  สร้างสรรค์สิ่ง    
ต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาส
ร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร  ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
บทบาทและการมีสว่นร่วมของผู้เรียน (Active Learning)  ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรูห้ลากหลาย
วิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning อาจจะน าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน 
โดยผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละครั้ง 
ธรรมชาติของการเรียนรู้แบบ Active Learning ประกอบด้วยลักษณะส าคัญคือ 
          1. เป็นการเรียนรู้ทีมุ่่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รยีนให้น้อยลงและพัฒนา
ทักษะให้เกิดกับผูเ้รียน 
          2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยลงมือกระท ามากกว่าน่ังฟังเพียงอย่างเดียว 
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          3. ผู้เรียนมีส่วนในกจิกรรมเช่นอ่านอภิปรายและเขียน 
          4. เน้นการส ารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผูเ้รียน 
          5. ผู้เรียนได้พฒันาการคิดระดับสูงในการวิเคราะหส์ังเคราะห์และประเมินผลการน าไปใช้
และ 
          6. ทั้งผู้เรียนและผูส้อนรับข้อมลูป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว 
         7. จัดให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน
การพัฒนาผูเ้รียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผูเ้รียน 

 สรุปจากการสังเคราะห์หลักการจัดการเรียนรู้พบว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถม คือการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซึ่ง  “ความรู้ ” ที่เกิดข้ึนก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ผูเ้รยีนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้
ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, การประเมินค่าและ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานจนส าเร็จเป็นช้ินงานหรือผลงาน เช่นวิธีการสอนดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)  
 2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning)  
 3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
 4. การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) ฯลฯ 
 เมื่อศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ากระบวนการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนด้าน

การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษามีข้ันตอนดังนี ้
 1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อครูได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ก็ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนนั้นคือ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนตามเป้าหมายของ
หลักสูตร เช่น ความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในทักษะกระบวนการสร้าง
ค่านิยม  
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้เมื่อได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว 
ครูควรศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียน และน ามาผสมผสานกับความคิดและประสบการณ์ของตนเอง ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ข้ึนเพื่อจัดสร้างเป็นต้นแบบนวัตกรรมขึ้น เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 3. สร้างต้นแบบนวัตกรรม  เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดท านวัตกรรมชนิดใดครูผู้ต้อง
ศึกษาวิธีการจัดท านวัตกรรมชนิดนั้น ๆ อย่างละเอียด เช่น จะจัดท าบทเรียนส าเร็จรูปในรายวิชาหนึ่ง 
ต้องศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดท าบทเรียนส าเร็จรูปว่ามีวิธีการจัดท าอย่างไรจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง 
แล้วจัดท าต้นแบบบทเรียนส าเร็จรูปให้สมบูรณ์ตามข้อก าหนดของวิธีการท าบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับ
เครื่องมือที่ต้องใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิหรือเครื่องมืออื่น ๆ ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือตามวิธีการทาง
วิจัยด้วย การสร้างต้นแบบนวัตกรรมจะต้องน าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ซึ่งมี
ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ข้ันตอนการการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม อย่างง่ายๆ ดังนี้การหาคุณภาพ
ของนวัตกรรมเบื้องต้น ควรให้ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนในวิชาน้ัน ๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาและการสื่อความหมาย โดยน านวัตกรรมที่สร้างข้ึนพร้อมแบบประเมินที่มีแนวทาง หรือ
ประเด็นในการพิจารณาคุณภาพให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพน าข้อมูลในข้อที่1 ซึ่งเป็นข้อแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หลังจาก นั้นจึงน านวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองกับผู้เรียน
กลุ่มเล็ก ๆ อาจเป็น 1 คน หรือ 3 คน หรือ 5 คน แล้วแต่ความเหมาะสม โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรม หรือฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุไว้ แล้วเก็บผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และผลหลังการ
ทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามหลักการต่อไปน าผลการทดลองใช้
นวัตกรรมจากผู้เรียนกลุ่มเล็กในข้อ 2 มาปรับปรุงข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ผู้เรียนที่รับผิดชอบหรือผู้เรียนที่ต้องการแก้ปัญหาการเรียน  
     3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม  การทดสอบประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม โดยทั่วไปจะใช้ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถใช้วิธีการหา
ประสิทธิภาพได้ดังนี้วิธีบรรยายเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม โดยการบันทึกหรือ
เก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม แล้วจึงน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการบรรยายเชิงคุณภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้นวัตกรรมแล้ว 
ผู้เรียนมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นที่น่าพอใจมากน้อยเพียงใดวิธีนิยามตัวบ่งช้ีที่แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ 
แล้วเปรียบเทียบข้อมูลก่อนใช้และหลังใช้นวัตกรรม  
 4. ทดลองใช้นวัตกรรม การทดลองภาคสนามเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ด าเนินการทดลอง ใช้นวัตกรรมกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง ในสภาพในกลุ่มเรียนจริง วิธีด าเนินการ
เหมือนกับวิธีการทดลองกับกลุ่มเลก็ทกุอย่าง ต่างกันที่จุดประสงค์ของการใช้นวัตกรรม ซึ่งการทดลอง
ในที่ผ่านมาถือว่าเป็นการกระท าเพื่อหาข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข ผู้เรียนเปรียบเสมือนที่ปรึกษา และ
นวัตกรรมที่ใช้ก็เป็นเพียงการยกรา่ง เมื่อผ่านการทดลองกับกลุ่มเลก็แล้ว จึงจะถือว่าเป็นบทเรียนฉบับ
จริง การทดลองภาคสนามก็เป็นการทดลองโดยเป็นการน าไปใช้จริงก่อนเริ่มใช้นวัตกรรมผู้สอนควร
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แนะน าผู้เรียนให้เข้าใจวิธีเรียนเสียก่อน และให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อใช้นวัตกรรมเสร็จ
แล้วก็ต้องมีการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

 นวัตกรรมที่ครูผู้สอนน ามาใช้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ตามศักยภาพและความสามารถ ซึ่งลักษณะของผลงานที่ผู้เรียนสรา้งสรรค์มีสอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียน เช่นการแต่งเพลง คิดค้นท่าร า หรือท่าเต้น แต่งกลอน แต่งนิทาน  การคิดสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนาสินค้าและตราสินค้าที่
สามารถเป็นอาชีพได้เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 

 1. การคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แนวทางในการ
สร้างช้ินงานได้ อย่างมีขั้นตอน 

 2. การใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
หลากหลายในการ แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาใน
แง่มุมต่าง ๆ ใน ระหว่างการสร้างช้ินงานได้ 

  4. ความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานและ
สามารถ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ 

 5. สามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง รวมทั้ง
สามารถ ปรับเปลี่ยนช้ินงานได้ตามค าแนะน าและความต้องการของสังคมในขณะนั้นได้ 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้แนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมกับกระบวนการให้ค าช้ีแนะ (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) โดยมีวัตถุประสงค์   
1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 2.1.1 ด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 2.1.2 ด้านการออกแบบ
การเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning 2.1.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตามแนวคิด Active 
learning 2.2 ด้านคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2.3 ด้านความคิดเห็น
ของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครู
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2.4 เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนัก เรียนซึ่ ง เป็ นการ วิจัยและพัฒ นา  (Research and Development) โดยประยุกต์ ใช้
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยประยุกต์ใช้แบบการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest 
Design) (Campbell & Stanley, 1963: 8) ผสมผสานกับแบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi 
Experimental Design)แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างการทดลองต่อเนื่อง(Equivalent Time-
Sample Design)  เพื่อให้การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัย (Research :R1) การเพ่ื อศึ กษาวิเคราะห์ข้อมู ล พ้ืนฐาน 
(Analysis) เป็นการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังและสภาพปัจจุบัน ความต้องการจ าเป็น หลักการ
แนวคิดงานวิจัยทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังเคราะห์ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development :D1) ออกแบบและพัฒนา(Design and 
Development)  เป็นการพัฒนาร่างรปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา การสร้าง ตรวจสอบ การพัฒนา หาคุณภาพของ
ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฯ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย(Research :R2) การทดลองใช้ (Implementation)  เป็นการ
ทดลองห าป ระสิท ธิผลของรูปแบบโรงเรียน ชุมชนแห่ งการ เรียนรู้  ส่ วนการทดลองใช้  
(Implementation)  เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง มีการทดลองก่อนและหลังการ
ทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ผสมผสานกับแบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Design) แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตั วอย่างการทดลองต่อ เนื่ อ ง
(Equivalent Time-Sample Design) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และการน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างมีองค์ประกอบและข้ันตอนของ AECAD Model  ดังต่อไปนี้ 1. หลักการ 2. วัตถุประสงค์    
3. เงื่อนไขการน าไปใช้ 4. ข้ันตอนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ เ ชิง วิชาชีพ  ฯ  ประกอบด้วย               
ข้ันที่ 1 (Analysis :A) ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็นนโยบายและวิธีการพัฒนา
วิชาชีพ ข้ันที่ 2 (Empower :E) ร่วมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพที่ เสริมสร้ างสมรรถนะของครูในการจัดการ เรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning               
ข้ันที่ 3 (Collaboration :C ) ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้แก่ 3.1) Set Goal ก าหนด
ประเด็นที่จะพัฒนา สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน 3.2) Plan วางแผนการสอน และพัฒนา
เครื่องมือ 3.3) (Implement) (ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ตามที่ได้วางแผนไว้ 3.4) Reflect 
(สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ) ข้ันที่ 4 (Applying :A) น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและน าความรู้ที่ดีมี
การยอมรับมาใช้ในองค์กร ข้ันที่ 5 (Dissemination :D) การเผยแพร่เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้ เป็น
ระยะที่ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ คณะครูทุกคน มาประชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์การโค้ชซึ่งกันและกนั  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โค้ช วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้รับการโค้ช การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
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การเสริมแรง การให้ก าลังใจซึ่งกันแลกนั เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5.
การวัดและประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ(Development:D2) ประเมินผล(Evaluation) 
เป็นการประเมินผลประสิทธิผลของรูปแบบ ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของ
ชุมชนการแห่งการเรียนรูวิ้ชาชีพฯ และปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ โดยการน ารูปแบบไปขยาย
ผล (Transportability) ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 กรอบข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
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แผนภาพที่ 4 กรอบข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
1. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1  
2. สังเคราะห์รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
3. ยกร่างรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. สนทนาและอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
5. สร้างรูปแบบและและเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
6. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
7. แก้ไขปรับปรุงรูปแบบเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษา  
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามความคิดเห็นของครู 
เก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียน  
3. ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวข้องเก่ียวกับการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิความสามารถในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมของนักเรียน การ
พัฒนาวิชาชีพ การให้ค าชี้แนะ(Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) 

 

ร่างรูปแบบการพัฒนาโรงเรยีนชุมชนแหง่การเรยีนรู้
เชิงวิชาชีพ ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ต า ม แ น ว คิ ด  Active Learning ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 
 (Research :R1) การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) การ
วิเคราะห์สิ่ งที่ค าดห วังและ
สภาพปัจจุบันความต้องการ
จ า เป็ น  ห ลั ก ก า ร แน วคิ ด
งานวิจัยทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 3 
การวิจัย (Research :R2)  
เป็ น ก า ร วิ จั ย ท ด ล อ ง ห า
ประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
( Implementation) เป็ น ก า ร
ทดลองใช้ เครื่อ ง มือกับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง 

ขั้นตอนท่ี 2 
ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
Development D1 เป็นการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ และเครื่องมือที่ใช้
ในการทดลองและหาคุณภาพ
เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 

ขั้นตอนท่ี 4  
เป็นการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบ(Development :D2) 
( Evaluation) เ ป็ น ก า ร
ป ระเมินผล แล ะป รับ ป รุ ง
รูปแบบให้มีความสมบูรณ์ 

1. ประชุมชี้แจงหลักการ วัตถุประสงค์และการปฏิบัติตามขั้นตอนของการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างเก่ียวกับรูปแบบและเครื่องมือการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาไปใช้
กับครู โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน การสังเกต สอบถาม การสัมภาษณ์ แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม  
2. ด าเนินการทดลองกับครูกลุ่มตัวอย่าง ทุกขั้นตอน มีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
(Mentoring) โดยผู้บริหาร ให้ค าชี้แนะ (Coaching) โดยผู้เชี่ยวชาญ  
3. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้ท า
หน้าที่นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศและนักเรียน 

วิธีด าเนินการ 

น าผลการประเมินที่ได้มาสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ 

สิ่งที่คาดหวัง สภาพปัจจุบัน และหลักการแนวคิด 
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการพัฒนารปูแบบโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม ให้ค าชี้แนะเก่ียวกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ขั้นตอน ผลที่ได้รับจากการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ ส่ ง เส ริ ม ก าร ส ร้ า งส ร รค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากทดลองใช้รูปแบบ 
มีประสิทธิผลท่ีเกิดกับครูผู้สอน2ด้านคอื 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 

    1.1 ด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม 
      1.2 ด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active learning  
      1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดตามแนวคิด Active learning  
      1.4 ด้านคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 
   2. ด้านความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส ร้ า งส ร รค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ด้านนักเรียน 
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 น ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาไปขยายผลกับต่างสถานศึกษา 
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ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research :R1) การเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐาน (Analysis)  

 
 เป็นการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันความต้องการจ าเป็นหลักการ
แนวคิดงานวิจัยทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังเคราะห์ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบ

โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

     2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีสืบค้นข้อมูลเก็บรวบรวมและบนัทึกข้อมลู เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการด าเนนิงาน 
 1. การศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังที่ต้องการมาจากนโยบายและช่องว่าง (Gap) กับ
สภาพปัจจุบัน โดยการศึกษาเอกสาร สภาพที่ปรากฏจากนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษา 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 นโยบายกระทรวงมหาดไทย/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การ ศึ กษา เทศบ าล นครอ้ อ มน้ อย  (พ .ศ . 2560 -2563 ) จุ ด เน้ นการจั ด การ ศึ กษาขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสตูรสถานศึกษา และสภาพปัจจุบันและสภาพที่
คาดหวัง  
 2. การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการแนวคิด
การออกแบบการสอน การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียน หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ และการโค้ชหลักการแนวคิด
การโค้ชที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการแนวคิดการติดตามดูแลแนะน า โดยใช้แบบ 
วิเคราะห์เอกสาร     
  3. สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ และสอบถามความคิดเห็นของครู ด้านสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่คาดหวังของการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การเสริมสร้าง
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สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 3 คน ครูผู้สอน
ในระดับประถมศึกษา จ านวน 8 คน  ผู้เช่ียวชาญ เรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลเอกสารประกอบด้วย     
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2545 

 3. นโยบายกระทรวงมหาดไทย/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครอ้อม
น้อย (พ.ศ. 2560-2563) 

    4. จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสตูร
สถานศึกษา และสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง  
 แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย    
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลอ้อมน้อย จ านวน 3 คน จากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับสภาพปัญหาภายในโรงเรียน 
  2. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา จ านวน 8 คน  จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
  3. ผู้เช่ียวชาญจ านวน 2 คน จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ  ถึงแนวคิดวิธีการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคได้แก่ 1) การเสริมสร้างสมรรถนะ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 2) การส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. แบบสัมภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศึกษาผูเ้ช่ียวชาญ และประเด็นสนทนากลุ่ม 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของครผูู้สอนในระดบัประถมศกึษา 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
   2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย ของ
สถานศึกษา แนวคิดการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
การโค้ชและการพัฒนาวิชาชีพ การติดตามดูแลแนะน า หลักการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการ
แนวคิดการสื่อสาร ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
 3. น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพจ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1 คน  ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม
จ านวน 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศจ านวน 1 คน  เพื่อพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five 
Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(Χ̅ ) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558) 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก 
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
 ซึ่งการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบ
วิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( Χ̅ ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญแล้วน ามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558: 247) ดังนี ้ 
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 ช่วงคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากทีสุ่ด 
 ช่วงคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาก 
 ช่วงคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาน้อย 
 ช่วงคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาน้อยทีสุ่ด 

     เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทุกรายข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดย

มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง Χ̅ = 4.60  S.D. = 0.71 ถึง Χ̅ = 5.00  S.D. = 0.00 
แสดงว่า  แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้    

 5) น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบวิเคราะห์
เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ การเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
การส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์  
 จากการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของ ประเด็นการวิเคราะห์ 
เอกสาร ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรงุแกไ้ขแบบวิเคราะห์เอกสาร 
ล าดับท่ี สิ่งท่ีควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

1 สรปุข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคัญควรท า
ตารางแยกเป็นแต่ละประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

สรปุสาระส าคัญตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
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ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

    1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันและประเมินความต้องการจ าเป็นของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อน ามาก าหนดประเด็น ในการสัมภาษณ์ 
 2. สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สัมภาษณ์ผู้บริหารในประเด็นของนโยบาย 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพจ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม
จ านวน 1 คน  ผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศจ านวน 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five 
Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  

(Χ̅)และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มี
เกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558) 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

 พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อรายการย่อยในแต่ละประเด็นประเมิน และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของ
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Χ̅) และ
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558: 247) ดังนี ้ 
 ช่วงคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากทีสุ่ด 
 ช่วงคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาก 
 ช่วงคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาน้อย 
 ช่วงคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาน้อยทีสุ่ด 

    เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 179)   ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ของแบบสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐานตั้งแต่ ระหว่าง  Χ̅ = 4.60  S.D. = 0.71 ถึง Χ̅ = 5.00  S.D. = 0.00 แสดงว่า  แบบ
สัมภาษณ์แบบมี โครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้    
 4. น าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบ 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  จากการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของ ประเด็นการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร และผู้เช่ียวชาญ ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

137 

ตารางที่ 8 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ล าดับท่ี สิ่งท่ีควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ควรมีประเด็น
เพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริม หรือมี
ก า รจั ด ก าร เรี ยน ก าร เรี ยน รู้  Active 
Learning ที่ส่งเสริมนวัตกรรม  

เพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการจัดการใน
โรงเรียนด้านนโยบายส่งเสริม หรือมีการ
จัดการเรียนการเรยีนรู ้Active Learning 
ที่ส่งเสริมนวัตกรรม  

2 แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ใช้ค าถามที่สื่อ
ความหมายให้ชัดเจน 

เพิ่มเติมค าเช่ือมประโยค  

4 ปรับค าถามบางข้อให้มีความ ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  

ปรับแก้ไขค าถามเพื่อให้มีความ ชัดเจน
ม า ก ยิ่ ง ข้ึ น  ต า ม ค า แ น ะ น า ข อ ง 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับความต้องการและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active 
Learning และการส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  

     1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การสัมภาษณ์วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และการส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบ
ในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านชุมชน
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การเรียนรู้เชิงวิชาชีพจ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1 คน  ผู้เช่ียวชาญ
ด้านนวัตกรรมจ านวน 1 คน  ผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศจ านวน 1 คน  เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert 
(Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558) 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก 
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

 พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อรายการย่อยในแต่ละประเด็นประเมิน และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของ
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558: 247) ดังนี ้ 
 ช่วงคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากทีสุ่ด 
 ช่วงคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาก 
 ช่วงคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาน้อย 
 ช่วงคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาน้อยทีสุ่ด 

    เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐานระหว่าง  Χ̅ = 4.60 S.D. = 0.71 ถึง Χ̅ = 5.00  S.D. = 0.00 แสดงว่า แบบสอบถาม
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ความคิดเห็นแบบมี โครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้    

   4. น าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  จากการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของ ประเด็นการสอบถามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนดังแสดงในตารางที่ 9 

 
 

ตารางที่ 9 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประเด็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน ในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
ล าดับท่ี สิ่งท่ีควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

1 แบบสอบถามความคิดเห็น  ควรมีประเด็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของนักเรียน 
 

เพิ่ มเติมประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
นวัตกรรม ได้แก่ 
- บทบาทของนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นอย่างไร 
- นวัตกรรมของนักเรียนควรมีลักษณะ
อย่างไร 

2 ควรมีประเด็นด้านปัจจัยใดที่จะสนับสนุน
ให้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพครู
ประสบผลส าเร็จ 

เพิ่ มประเด็นปั จจั ยใดที่ จ ะสนับสนุ น
ส่งเสริมให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ประสบผลส าเร็จ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้ันเตรียมการ 
   1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์

แบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. ข้ันด าเนินการ 

   2.1  ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
   2.2  ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ  

   2.3  แนะน าตัว สร้างสัมพันธภาพ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และขอความยินยอมในการให้ข้อมูล  
   2.4  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และครู และสอบถามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน และนักเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ และสอบถามความคิดเห็น โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  1. การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลพื้นฐานจากแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 

 2. การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  3. การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับความ
ต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning และการส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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ตารางที่ 10 สรปุการด าเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 1 ( Research :R1 ) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ ผลท่ีได้รับ 

1 . เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
หลักการ แนวคิด 
ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ใน ก า ร พั ฒ น า
รูปแบบโรงเรียน
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะของครู
ใ น ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning 
ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถใน
กา รส ร้ า ง ส ร รค์
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 
2. ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีสืบค้นข้อมูล
เก็บรวบรวมและ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 
เอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

1. การศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังที่ต้องการมา
จากนโยบายและช่องว่าง (Gap) กับสภาพปัจจุบัน 
โดยการศึกษาเอกสาร 
2. การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง หลักการแนวคิดการ
ออกแบบการสอน การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียน หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาวิชาชีพ และการโค้ชหลักการ
แนวคิดการโค้ชที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
หลักการแนวคิดการติดตามดูแลแนะน า 
2.การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง  หลักการแนวคิดการ
ออกแบบการสอน การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียน หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาวิชาชีพ และการโค้ชหลักการ
แนวคิดการโค้ชที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
หลักการแนวคิดการติดตามดูแลแนะน า 
3.สัมภาษณ์ ผู้บริหารผู้เช่ียวชาญ ครู ด้านสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของการพัฒนา
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning และการจัดการเรียนรู้
ที่ ส่ ง เส ริมความสามารถในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน 
 

แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล เอ ก ส า ร
ประกอบด้วย     
1 .  รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ .
2550  
2 .  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ .
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2)พ.ศ.2545 
3. นโยบายกระทรวง 
มหาดไทย/แผนยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 
เทศบาลนครอ้อมน้อย 
(พ.ศ.2560-2563) 
 4. จุดเน้นการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หลักสูตรสถานศึกษา และ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่
คาดหวัง  
แหล่งข้อมูลบุคคล 
ประกอบด้วย    
1.ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สัง กัด เทศบาลอ้อมน้ อย 
จ านวน 3 คน 
2 .ค รู ผู้ ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา จ านวน 8 คน   
3.ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน  
 

1.แบบวิ เค ราะ ห์
เอกสาร 
2.แบบสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ผู้ เชี่ ย วชาญ  และ
ประเด็ นสน ท น า
กลุ่ม 
3 .แบ บ ส อบ ถ าม
ความคิดเห็น 

1.ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค ว าม ต้ อ งก า ร 
แ ล ะ ส ภ า พ 
ปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้
ก าหนดรูปแบบ
โรง เรีย นชุ มชน
แห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ 
2.นิยามศัพท์ 
3.สมรรถนะของ
ครูในการจัดการ
เ รี ย น รู้ ต า ม
แ น ว คิ ด Active 
Learning 
4.ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
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ขั้ น ต อน ท่ี  2 ก า ร พั ฒ น า  (Development :D1)  อ อ ก แบ บ แ ล ะ พั ฒ น า (Design and 

Development)   

 
 เป็นการพัฒนาร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา การสร้าง ตรวจสอบ การพัฒนา หาคุณภาพของ
ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฯ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การด าเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ เป็นการน าผลการศึกษาจากข้ันตอนที่ 1 มาใช้ใน การ
ก าหนดกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบ และก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมถึง
การตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 2. เพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 3. เพื่อแก้ไขปรับปรุงรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  4. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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วิธีการศึกษา 
 ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 1. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1  

    2. สังเคราะห์ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

    3. เสนอร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ที่ได้จากการสังเคราะห์และผลจากการศึกษาค้นคว้า 
 4. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา ประเด็นที่ตรวจสอบได้แก่ความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion :FGD) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  
               5. แก้ไขปรับปรุงรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ได้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญโดยตรง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. การพิจารณาความเหมาะสมของคุณภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความ
เป็นไปได้ ของรูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
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จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 2. การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยการพัฒนา รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย 
  2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  
   2.1.1 รูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
    2.1.2 คู่มือการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   2.1.3 แผนการพัฒนาวิชาชีพและปฏิทินการนิเทศ ติดตามผล 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในข้ันตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองและภายหลังที่ได้พัฒนา
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย จ านวน 6 ฉบับดังนี้ 

       ฉบับที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  ฉบับที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  ฉบับที่ 4 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  ฉบับที่ 5 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  
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  ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนทีม่ีต่อรปูแบบโรงเรียนชุมชนแหง่
การเรียนรูเ้ชิงเชิงวิชาชีพที่เสรมิสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่สง่เสรมิการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา 
การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
    เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา คู่มือ
การใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และแผนการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมีวิธีการพัฒนาหาคุณภาพดังนี้  
 1. การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ข้ันตอนนี้ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลพื้นฐานจาก
ข้ันตอนที่ 1 เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาโดยได้รปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1  

 2. สังเคราะห์ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ยกร่างรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบที่
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการน าไปใช้ มีขั้นตอนการด าเนินการประกอบด้วย 5 ข้ัน 
คือ      
  ข้ันที่ 1  Observation ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็น นโยบาย 
และวิธีการพัฒนาวิชาชีพ 

  ข้ันที่  2  Moderation ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนา วางแผนกระบวนการ
ด าเนินการ การออกแบบและพัฒนา โดยร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแบบร่วมกัน 
เป็นทีม  

  ข้ันที่ 3 Network Information สร้างเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
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  ข้ันที่ 4 Organization ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพ โดยรับการช้ีแนะจากผู้เช่ียวชาญ และ
นิเทศติดตามโดยผู้บริหารประกอบด้วย 
           1. ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยก าหนดประเด็นที่จะพัฒนาสร้างบรรทัดฐาน ค่านิยมร่วมกัน (Shared values and 
norms) 
           2. วางแผนการสอน และด าเนินการจัดการเรียนการสอน (Class Plan and 
Action) 
           3. วิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนผลการพัฒนา (Reflection) 

 ข้ันที่ 5 Involvement in a Development ประเมินผลร่วมกันและน าผลลัพธ์ที่ดมีีการ
ยอมรบัมาใช้ในองค์กร 

 3. น ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาข้ึนนี้มีการให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor)  เพื่อให้
การด าเนินการพัฒนาวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ  
            4. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา ประเด็นที่ตรวจสอบได้แก่ความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion :FGD) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญโดยผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
จ านวน 2 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวติด Active Learning จ านวน 1 คน 
ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมจ านวน 1 คน  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้จ านวน 1 คนผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
ประเมินผล  1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 คน 
 5. ประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion :FGD) มี 3 ประเด็น คือ 
  5.1 รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพมีความเหมาะสมและมีความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบฯ แต่ละรูปแบบเป็น อย่างไร   
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    5.2 รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีขั้นตอนของรูปแบบ ภาพรวม
ของรูปแบบสามารถน าไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จได้หรือไม่ 
    5.3 คู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ มีความเหมาะสม หรือไม่อย่างไร  
 6. แก้ไขปรับปรุงรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า องค์ประกอบ
ของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษามีหลักการ  วัตถุประสงค์ กระบวนการ การวัดและประเมินผล เงื่อนไขส าคัญที่ท า
ให้รูปแบบประสบความส าเร็จมีความเหมาะสมครบถ้วน และคู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู มี
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดัง ตารางที่ 11  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

148 

ตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (Focus Group Discussion : FGD) 

ประเด็น ข้อแก้ไขท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ การแก้ไข 
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพมีความ
เห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ค ว า ม
สอดคล้องขององค์ประกอบ
ของรูปแบบฯ แต่ละรูปแบบ
เป็น อย่างไร   

ปรับรูปภาพของโมเดล และสีให้เห็น
ข้อความชัดเจน และเข้าใจง่าย 
 

 ปรับปรุงรูปภาพของโมเดล 

รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
ก าร เรี ย น รู้ เชิ ง วิ ช าชี พ  มี
ขั้นตอนของรูปแบบ ภาพรวม
ของรูปแบบสามารถน าไปใช้
ให้ประสบผลส าเร็จได้หรือไม่ 

- แต่ละขั้นตอนยังไม่สามารถน าไปสู่
นวัตกรรม เพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 4 อาจ
ใช้ Lesson study   
- สร้างโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียน 
- ควรสร้างเครื่องมือประเมินให้ครู
น าไปใช้ 
- ประเมินโดยผู้บริหารและเพื่อนครู 
 

- มีการสร้างข้อตกลงเบื้องต้นกับ
ครูผู้สอน และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
-สร้างความเข้าใจให้ความรู้ครูตาม
แนวคิด Active Learning 
-ปรับการอธิบายขั้นตอนใหม่ทั้งหมด  
 

คู่มือการใช้รูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
มีความเหมาะสม ห รือไม่
อย่างไร   

-ประเมินโดยแยกเป็นกลุ่ม โดยก าหนด
เป็นระดับชั้น หรือกลุ่มสาระฯ 
-นวัตกรรมจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างไป
ตามสาระ 
-แต่ละโรงเรียนบริบทแตกต่างกันจึงต้อง
พิจารณาดูบริบทความแตกต่างของแต่
ละโรงเรียน 

-เพิ่มเติมบทบาทของการนิเทศและ
บทบาทของศึกษานิเทศก์ 
-นิยามความหมายของนวัตกรรมและ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้ชัดเจน
เพื่อจะได้ประเมินได้ตรงวัตถุประสงค์ 
-แบ่งกลุ่มครูตามความสมัครใจตาม
ระดับชั้น 

 
 7. แก้ไขปรับปรุงรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
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 8. ได้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (AECAD Model) ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน      

 ข้ันที่ 1 Analysis (ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็นนโยบายและวิธีการ
พัฒนาวิชาชีพ)  

 ข้ันที่ 2 Empower (ร่วมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  

 ข้ันที่ 3 Collaboration (ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ) 
    3.1 Set Goal (ก าหนดประเด็นทีจ่ะพฒันา สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน)  
     3.2 Plan (วางแผนการสอน และพัฒนาเครื่องมือ )  
     3.3 Implement (ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ตามที่ได้วางแผนไว้)   
     3.4 Reflect (สะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้) 

 ข้ันที่ 4 Applying น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและน าความรูท้ีด่ีมีการยอมรบัมาใช้ในองค์กร  
 ข้ันที่  5 Dissemination การเผยแพร่เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้ เป็นระยะที่ผู้บริหาร

ศึกษานิเทศก์ คณะครูทุกคน มาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชซึ่งกันและกันเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์โค้ชวิธีการให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้รับการโค้ช การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเสริมแรง 
การให้ก าลังใจซึ่งกันแลกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 การวัดและประเมินผล 
 เป็นการประเมินผลรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ จากคุณลักษณะการ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งผลนักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 โดยในการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่พัฒนาข้ึน มีการให้
ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ 
โดยผู้ที่มีความสามารถในหลักสูตร การออกแบบการสอน การวัดประเมินผล และการโค้ช  
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การพัฒนาและหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

    น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มาใช้สังเคราะห์ และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองและภายหลังที่ได้พัฒนา
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วย 

    1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่คู่มือการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา แผนการพัฒนาวิชาชีพ 

    2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย จ านวน 6 ฉบับดังนี้ 
    ฉบับที่  1 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 4 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  

 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง   
              รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ แผนพัฒนา
วิชาชีพ ดังนี้ 
 1. คู่มือการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเครื่องมือที่พัฒนาข้ึนเพื่อให้ผู้พัฒนาวิชาชีพได้ศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องโดย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบตรวจสอบดังนี้ 
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  1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธี การเกี่ยวกับการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  1.2 จัดท าร่างคู่มือการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย ค าน า ค าช้ีแจง แนวทางการ
ด าเนินการนิเทศความเป็นมา ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ประกอบ
ของ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศให้ค าแนะน าได้แก่ แผนการนิเทศปฏิทินการนิเทศติดตามผล 
แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณา   

  1.3 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่ ความครบถ้วนของ
เนื้อหาสาระ และภาษาที่ใช้ ก่อนน าไปใช้ในการทดลอง  
 2. แผนการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพในการวิจัยครั้งเป็นแผนที่เพื่อนครู
ร่วมกันสร้างขึ้นโดยมีผู้เช่ียวชาญให้การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ซึ่งจะแตกต่างไปตาม
ภาควิชารายวิชาที่สอน ซึ่งในแต่ละแผนประกอบด้วย ช่ือแผนการพัฒนา จุดประสงค์ ผลที่คาดหวัง 
ขอบเขตการด าเนินการโค้ช กิจกรรมการนิเทศ  สื่อและเครื่องมือการโค้ช และการวัดผลประเมินผล 
และน ามาสู่การก าหนดปฏิทินการนิเทศ ที่พัฒนาข้ึนโดยมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักการแนวคิด วิธีการในการเขียนแผนการพัฒนาวิชาชีพและปฏิทินการ
พัฒนา วิชาชีพจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ  
  2.2 ร่างแผนการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา สาระ วันเวลา สถานที่ เครื่องมือ และการวัดผลประเมินผล  
  2.3 น าร่างแผนการพัฒนาวิชาชีพ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุง ให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ที่โรงเรียน ตรวจสอบคุณภาพของแผนการพัฒนาวิชาชีพ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องเหมาะสม และ ตรวจสอบความสอดคล้องของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ น าข้อเสนอแนะที่
ได้ปรับแก้ไขแผนการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ  
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  2.4. ปรับปรุงแก้ไขแผนการพัฒนาวิชาชีพ ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าไป 
ทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) 
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม   
                    ประเด็นสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion Guidelines ) โดยจัดสนทนา
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน เพื่อพิจารณาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ รูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีขั้นตอนในการ 
สร้างและพัฒนาดังนี้    
 1.ศึกษาเอกสาร และตัวอย่างการเขียนประเด็นสนทนากลุ่มจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
 2.ร่างประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับ รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพให้เหมาะสม     
 3.ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ ประเด็น
สนทนากลุ่ม โดยพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาษา และความสอดคล้องของประเด็นค าถามกับ 
องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ 
นักเรียนระดับประถมศึกษา     
 4.ปรับปรุง /แก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช้    
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย   

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีจ านวน 6 ฉบับ มีดังนี้ 
 ฉบับที่1 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา  ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 2. สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสรา้งนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
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 3. น าแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่สร้างข้ึนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปปรับปรุงแก้ไข      
 4. น าแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1  คนผู้เช่ียวชาญด้าน
นวัตกรรม จ านวน 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศ จ านวน 1 คน พิจารณาความสอดคล้องโดย
ใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี ลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert 
Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ ความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย

การหาค่าความ สอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( Χ̅  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และ
เกณฑ์ในการแปล ความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมีค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานตั้งแต่ Χ̅  = 4.6,  S.D. = 0.55  ถึง Χ̅  = 4.8,  S.D. = 0.45 ซึ่งแสดงว่า 
แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา  ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
 ฉบับที่ 2  แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประเมินจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมินเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 2. สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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 3. น าแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สร้างข้ึนปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปปรับปรุงแก้ไข      
 4. น าแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1  
คนผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศ จ านวน 1 คน พิจารณา
ความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี ลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ ความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะ
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการหาค่าความ สอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( Χ̅ ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์
การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และเกณฑ์ในการแปล ความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบ

วิเคราะห์เอกสาร โดยมี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานตั้งแต่  Χ̅  = 4.6, S.D. = 0.55          

ถึง Χ̅  = 4.8, S.D. = 0.45 ซึ่งแสดงว่า แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษา ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมี
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
 ฉบับที่  3  แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเครื่องมือสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ประเมินจากพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ น าเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสอนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสสรา้งความรูแ้ละสร้างสรรค์ช้ินงานต่าง ๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากในช้ันเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง ประเมินจากการสังเกตการสอนในช้ันเรียนโดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมินเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็น
การประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการพัฒนาดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
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 2. สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 3. น าแบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปปรับปรุงแก้ไข      
 4. น าแบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมนิผล
จ านวน 1 คนผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศ จ านวน 1 คน 
พิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี ลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 
ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ ความสอดคล้องของแบบประเมิน
สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการหาค่าความ สอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย     

( Χ̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และเกณฑ์ในการแปล ความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานตั้งแต่ Χ̅ = 4.6, S.D. = 0.55      

ถึง Χ̅ = 4.8,  S.D. = 0.45 ซึ่งแสดงว่า แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ผู้วิจัย
พัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
              ฉบับที่ 4 แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นเครื่องมือ
ประเมินคุณลักษณะ นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจเสาะ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้  และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ของครูผู้สอนเมื่อเข้าร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ 
Professional Community (PLC)  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยการสังเกต
พฤติกรรมดังนี้ คุณลักษณะ นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจ
เสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมของครูผู้สอนเมื่อเข้าร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ 
Professional  Community (PLC) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะ
ของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการประเมิน
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พฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา
ดังนี ้
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2. สร้างแบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. น าแบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปปรับปรุงแก้ไข      
 4. น าแบบประเมินคุณลักษณะของการเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน       
1  คนผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศ จ านวน 1 คน พิจารณา
ความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี ลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่ อตรวจสอบ ความสอดคล้องของแบบประเมิน
คุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยการหาค่าความ สอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

( Χ̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และเกณฑ์ในการแปล ความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานตั้งแต่ Χ̅ = 4.6, S.D. = 0.55 ถึง 

Χ̅ = 4.8, S.D. = 0.45 ซึ่งแสดงว่า แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลได ้
             ฉบับที่  5 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน เป็น
เครื่องมือประเมินความสามารถของนักเรียนโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้  ทักษะชีวิต ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ ด้านการใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน ด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุ
และวิธีการแก้ไข ด้านความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ และด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึง
ความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง มีขั้นตอนการพัฒนางดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม แล้วน าข้อมูลมาประมวลจัดท าแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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   2. สร้างเครื่องมือแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามขอบข่าย
หลักการที่ก าหนด 
   3. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปปรับปรุงแก้ไข 
   4. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีน ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ า นวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมนิผล
จ านวน 1 คนผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศ จ านวน 1 คน 
พิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี ลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 
ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ ความสอดคล้องของแบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน โดยการหาค่าความ สอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย (Χ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และเกณฑ์ในการแปล ความหมายของคะแนนเฉลี่ย

เช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานตั้งแต่ Χ̅ = 4.6,     

S.D. = 0.55 ถึง Χ̅ = 4.8, S.D. = 0.45 ซึ่งแสดงว่า แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเครื่องมือสอบถามแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยความคิดเห็น 3 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม
ต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ด้านการน ารูปแบบไปใช้ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน ารูปแบบไปใช้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกความคิดเห็น
ของครู ที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนของครูในะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ที่พัฒนาข้ึนแล้วน าข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติจริง เพื่อจัดท าแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา วิชาชีพที่
พัฒนาข้ึน  
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 2. สร้างแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ พัฒนาข้ึนตามขอบข่ายเนื้อหาที่
ก าหนด  
 3. น าแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ที่ปรับปรุง
แก้ไข แล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1  
คนผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศ จ านวน 1 คน พิจารณา
ความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของของ Likert (Likert Five Rating 
Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มตี่อ รูปแบบการ

พัฒนาวิชาชีพ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Χ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และ เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสารได้โดยมีค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากัน คือ  Χ̅ =4.8, S.D= 0.45  ซึ่งแสดงว่า แบบสอบถามความคิดเห็นของ ครูที่มีต่อ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถน าไปใช้ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลได้   
  

การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 ผู้วิจัยตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา) แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับครูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย จ านวน 4 คน ก่อนน าไปทดลองใช้จริง  โดยน าคู่มือการใช้รูปแบบชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครูฯ และแผนการพัฒนาวิชาชีพ ที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพที่ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
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สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)  แล้วน าไปทดลองใช้ กับครูระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 4  คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีคุณลักษณะ
ไม่ แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความ
เป็นไป ได้ในการน าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไปใช้จริง และรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยด าเนินการหา
ประสิทธิภาพ ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู แบบภาคสนาม (Field Tryout)   
 

ตารางที่ 12 สรุปการด าเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development :D1) ออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ ผลท่ีได้รับ 

1. เพื่อพัฒนาร่างรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ เชิ ง วิชาชี พ  เพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้
ต า ม แ น ว คิ ด  Active 
Learning ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

การพัฒนารูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิง
วิช า ชีพ  เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

1 .เ อ ก ส า ร แ ล ะ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
  
2 . เ อ ก ส า ร จ า ก 
ศึ ก ษ า วิ จั ย า วิ จั ย
ขั้นตอนที1 

แบบ วิเคราะห์
ข้อมูล แบบการ
วิเคราะหเ์น้ือหา 

โครงร่าง รูปแบบฯ 
และโครงร่าง คู่มือ 
ประกอบ รูปแบบ 
ร่ า งแ ผน พั ฒ น า
วิชาชีพ 

2 . เพื่ อ ต ร วจ ส อบ ร่ า ง
รูป แบบโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ข อ งค รู ใน ก าร จั ด ก า ร
เรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

ต รวจ ส อ บ ยื น ยั น ค วาม
เหมาะสมของ รูปแบบฯ 
และ  เครื่ อ งมื อประกอบ 
รูปแบบ โดย ผู้ เ ช่ียวชาญ 
ด้ าน  การพัฒ นาวิชาชีพ  
การประเมินผล การ สร้าง
นวัตกรรม ความสร้างสรรค์  
-ป รับ ป รุ ง รู ป แบ บ  ต าม
ค าแนะน าของ ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ  การ
นิเทศ การวัดและ
ป ร ะ เมิ น ผ ล  ก าร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม 

ส รุ ป ป ร ะ เด็ น
จากการสัมมนา
อ้ า ง อิ ง 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พัฒนาร่างชุมชน
การเรีย นรู้ เชิ ง
วิชาชีพ 
 

ร่ า ง  รู ป แ บ บ ฯ 
และโครงร่าง คู่มือ
ประกอบ รูปแบบ 
ร่ า งแ ผน พั ฒ น า
วิชาชีพที่ สามารถ
น าไปใช้ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลได้   
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ ผลท่ีได้รับ 

3 . เพื่ อ แ ก้ ไขป รั บ ป รุ ง
รูป แบบโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ข อ งค รู ใน ก าร จั ด ก า ร
เรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ 
ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

1. ปรับปรุงรูปแบบ และ 
เครื่องมือ ประกอบรูปแบบ 
2. น ารูปแบบและ เครื่องมือ
ประกอบ รูปแบบไปทดลอง 
ใช้ 

ทดลองใช้รูปแบบ
การ เรียนรู้ชุมชน
การ เรียนรู้วิชาชีพ
ฯ เป็น การทดลอง
ภ าค ส น าม   ใน
กลุ่ มที่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม 
ตัวอย่าง จ านวน 4 
คนเวลา 6 สัปดาห์ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 

เครื่องมือเก็บ
ร ว บ ร ว ม 
ข้อมูล / การ
วิ เ ค ร า ะ ห์
เ น้ื อ ห า 
ค่ าเฉลี่ ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ร่าง รูปแบบฯ และ
โ ค ร ง ร่ า ง  คู่ มื อ
ประกอบ รูปแบบ ร่า
แผนพัฒนาวิชาชีพที่ 
ผ่านการ ตรวจสอบ 
ความเหมาะสม 

4 . เพื่ อ พั ฒ น าแ ล ะห า
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 
 

3. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จาก
การน าร่องที่  พบระหว่าง
ทดลอง ใช้และข้อสังเกต 
ต่าง ๆ ปรับปรุง 

  ร่าง รูปแบบฯ และ
โ ค ร ง ร่ า ง  คู่ มื อ
ประกอบ รูปแบบ 
 ร่ า แ ผ น พั ฒ น า
วิชาชีพที่  ผ่านการ 
ต รวจสอบ  ค วาม
เหมาะสม 
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ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research :R2) การทดลองใช้ (Implementation) เป็นการทดลองหา

ประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  
 การด าเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ เป็นการน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สร้างขึ้นในข้ันตอนที่ 2 ไป
ทดลองใช้ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อน 
ระหว่างทดลองและหลงัการทดลอง (One –Shot Case Study Design) ผสมผสานกับแบบแผนการ
วิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design)แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างการทดลอง
ต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample Design) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

  เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้แก่   

 1. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพครูผู้สอนมี
สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 2. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ครูมีสมรรถนะใน
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดับมาก 

 3. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูสมรรถนะด้าน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดับมาก 

 4. หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ครูผู้สอนมีคุณลักษณะการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 5. หลังการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพนักเรียนมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก 
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 6. หลังใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบอยู่ในระดับมาก 
 
วิธีการศึกษา  

 เป็นการน ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนในข้ันตอนที่ 2 ไปใช้ ตามแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชุมช้ีแจงหลักการ วัตถุประสงค์และการปฏิบัติตามข้ันตอนของการวิจัยกับกลุ่ม

ตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบและเครือ่งมอืการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ ที่เสริมสรา้ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาไปใช้กับครู โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน การสังเกต 
สอบถาม การสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  

 2. ด าเนินการทดลองกับครูกลุ่มตัวอย่าง ทุกข้ันตอน มีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
(Mentoring)โดยครูพี่เลี้ยง ให้ค าช้ีแนะ (Coaching) โดยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เช่ียวชาญ ครูหัวหน้า
วิชาการ  

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ ครูผู้ท า
หน้าที่นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศและนักเรียน 

 4. ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาที่ร่วมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ที่
พัฒนาข้ึนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  ประชากร คือ ครูผู้การสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 
จ านวน 19 คน และ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปี
การศึกษา 2562 จ านวน 307 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มทดลอง คือ ครูโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ประดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 
ได้มาจากครูอาสาสมัครเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ จ านวน 4 คน และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลอ้อมน้อย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  จ านวน 104 คน ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2562  
ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรูก้ับครทูี่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูวิ้ชาชีพฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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2. กลุ่มขยายผล คือ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มน้อย2 ประดับประถมศึกษาปทีี่ 
4 - 5 จ านวน 4 คน ได้มาจากครูอาสาสมัครเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ จ านวน 4 คน 
และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  จ านวน 102 คน ที่ก าลังศึกษา
ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูที่ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน กลุ่มขยายผล 
 

แบบแผนการทดลอง  
 การทดลองครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดลองก่อน ระหว่างและหลัง
การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (Campbell And Standley.1963:8) ส าหรับ
หาคุณภาพของและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผสมผสานกับแบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Design) แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างการทดลองต่อ เนื่ อ ง 
(Equivalent Time-Sample Design)  
 แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา
ของครูผู้สอน หลังการใช้รูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา มีแบบแผนการวิจัยดังนี้ 
 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใช้กลุ่มเดียวทดสอบสมรรถนะด้านการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอน หลังการฝึกอบรมให้ความรู้   
 
 

                        X1                O1 

 
 สัญลักษณ์และความหมาย  
 X1    หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาของ
ครูผู้สอน 
 O2   หมายถึง ผลการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา
ของครูผู้สอน  
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  แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของครูและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ระหว่างการใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีแบบแผนการวิจัยดังนี้ 
  
                                O1    1    O2   2    O3   3    O4    4  O5   5 
 
     1  2   3   4   5      หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ครั้งที่ 1 - 5 
 O1  O2  O3  O4  O5    หมายถึง ผลการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
ครั้งที่ 1- 5 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ  

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  
  2.1 ตัวแปรตามที่เกิดกับครู คือ 
    2.1.1 สมรรถนะของครูผู้สอนด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษา 
             2.1.2 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active 
learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.1.3 สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตามแนวคิด 
Active learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.1.4 คุณลักษณะของครูที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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2.1.5 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  2.2 ตัวแปรตามที่เกิดกับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
                               2.2.1 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน จ านวน 6 ฉบับดังนี้ 

    ฉบับที่  1 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 4 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  

 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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วิธีด าเนินการ 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการดังนี้ 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

 1. การด าเนินการทดลอง  
   1.1 ขออนุญาตด าเนินการทดลอง 
   1.2 ประสานงานกับกลุ่มทดลอง โดยก าหนดวัน เวลาและปฏิทิน ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล   
   1.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการทดลองตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.4 ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพโดยการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้สอน ประเมินพฤติกรรมขณะด าเนินการจัดการเรียนรู้ และด าเนินการทดลองตามแผนที่ก าหนด
ไว้ ดงัแสดงในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 แผนการด าเนินการทดลอง 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการ ระยะเวลา 

1 . ติ ด ต่ อผู้ บ ริห า ร 
โรงเรียนและหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ 

1. ขอความร่วมมือในการเป็น 
สนามทดลองการวิจัย  
2. แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการ 
ด าเนินการวิจัย 

 ด าเนินการก่อน โรงเรียนเปิด
ภาค  เรี ยนที่ 1  ปี การศึ กษา 
2562 

2.จัดอบรมให้ความรู้ 
แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น
สถานศึกษาต้นแบบ 

1.ด าเนินการจัดการความรู้กับ
ครูที่ เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
ก า ร  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม  
2. การเขียนแผนการพัฒนา
วิชาชีพ และปฏิทินการพัฒนา
วิชาชีพ 

Expert Coaching 
Mentoring 

ด าเนินการจัดอบรม วันที่ 3-4 
สิงหาคม2562 เรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2562 
และจัดศึกษาดูงานระห ว่าง
วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2562 

3. ด าเนินการวิจัย เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรี ย น รู้ ต ามแ น วคิ ด  Active 
Learning ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
สร้ างส ร รค์ น วัต ก ร รม ข อ ง
นักเรียนระดับประถมศึกษา     
5ด้านดังน้ี 
1.ด้านการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา 
2.ด้านการออกแบบการจัดการ
เรี ย น รู้ ต ามแ น วคิ ด  Active 
Learning  
3 .ด้ านกระบวนการจัด การ
เรี ย น รู้ ต ามแ น วคิ ด  Active 
Learning  
4 . เพื่ อ ศึ ก ษ าพั ฒ น า ก า ร
คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ของครูผู้สอน 
5 .เพื่ อ ศึ ก ษ า พั ฒ น า ก า ร
ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ของนักเรียน 

Professional 
Learning 
Community 

ระยะเวลา 4 เดือน ก.ย. 62
ธ.ค.62 โดยผู้วิจัยให้ ค าแนะน า
ผ่านนการ ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
หรือไปช่วยให้ ค าแนะน าเม่ือมี 
กรณีพิเศษ เช่น การนัดหมาย 
สังเกตการสอน 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการ ระยะเวลา 

4.ประเมินผล 1.เพื่อประเมินพัฒนาการของ
ครู ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ   
2.เพื่ อป ระเมินผลการสร้ าง 
น วัต ก ร รม ส ร้ างส ร รค์ ข อ ง
นักเรียน 

ผู้วิจัย Mentoring ประเมินผล เดือนละครั้ง เป็น
เวลา 4 เดือน 

 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
   2.1 เก็บข้อมูลก่อนการทดลองเป็นการเก็บข้อมูลก่อนการเริ่มทดลองใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยการสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   
   2.2  เก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง เป็นการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นระยะโดยความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เช่ียวชาญ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าวิชาการ 
ครูพี่เลี้ยง ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา  แบบ
ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน มีขั้นตอนวิธีการดังนี้ 
    2.2.1 ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ หัวหน้า
วิชาการ ผู้วิจัย) เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปฏิบัติการสอน   
    2.2.2 ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยประเมินจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ ครูพี่เลี้ยง) โดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการปฏิบัติการสอน   
     2.2.3 ประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกความคิดเห็นของครูที่มตี่อความสามารถในจัดการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของตนเอง (Reflective Journal) 
    2.2.4 ประเมินคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  แบบประเมิน
คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือประเมินคุณลักษณะ นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ของครูผู้สอน
เมื่อเข้าร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือ  Professional  Community (PLC)   
    2.2.5 ประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนโดยใช้แบบ
ประเมินจากความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้  
ทักษะชีวิต ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการคิดวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ ด้านการใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน ด้านการคิด
วิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข ด้านความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ และด้านความสามารถ
สร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง 
   2.3 เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการทดลอง เป็นการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการทดลองใช้
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยมีวิธีการข้ันตอนดังนี้ 
          2.3.1 ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนที่มตี่อรูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็น 3 ด้านๆละ 4 ข้อย่อย คือ
ด้านกระบวนการชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือ  Professional  Community (PLC) ด้านสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
    2.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร ที่มีต่อรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
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แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) และการสัมภาษณ์ 
 

   3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1 วิเคราะห์ประสิทธิผลของรปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงเชิงวิชาชีพเพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน    
   3.2 วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ  ด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ และด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Χ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ  
   3.3 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครู ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Χ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที่ 14 สรปุข้ันตอนที ่3 การวิจัย(Research :R2) การทดลองใช้ (Implementation)   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/การวิเคราะห์

ข้อมูล 
ผลท่ีได้รับ 

เพื่อทดลองใช้ชุมชน การ
เ รี ย น รู้ วิ ช า ชี พ โ ด ย 
ผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อ
เสริมสร้าง สมรรถนะการ
จัดการ เรียนรู้โดยใช้ศิลปะ 
เ ป็ น ฐ า น  ที่ ส่ ง เ ส ริ ม 
ค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร 
สร้างสรรค์นวัตกรรม ของ
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ 
ประถมศึกษา 
 

1. ป ระชุมชี้แจง ให้ เกิด 
ค วาม ต ระห นั กและ  มี
ค ว า ม รู้  ค ว า ม  เข้ า ใ จ
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร  จั ด ก า ร
เ รี ย น รู้ ต ต า ม แ น ว คิ ด 
Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถใน
การ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ข อ ง นั ก เ รี ย น  ร ะ ดั บ 
ประถมศึกษา  
2. ท า ก า ร  ส อ บ ถ า ม 
รายบุคคล ปรับปรุง แก้ไข   
 

1 . ค รู ผู้ ส อ น ใน
ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา 
2.นักเรียน 

 1. แบบประเมินสมรรถนะ
ด้านการออกแบบและสร้าง
น วัต ก ร รม ก ารศึ ก ษ าที่
ส่ ง เส ริ ม การ สร้ างส รรค์
น วั ต กร รม ขอ ง นั ก เรี ย น
ระดับประถมศึกษา 
2. แบบประเมินสมรรถนะ
ด้ าน ก าร อ อ ก แ บ บ ก า ร
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

ได้ทดลองใช้ 
รูปแบบฯ   

 3. ปฏิ บั ติ ติ การ  พั ฒ น า
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เรี ย น รู้
วิชาชีพเชิงวิชาชีพ 
 4.ท าการ ประเมินผลก่อน 
ระหว่างและหลัง 

 3. แบบประเมินสมรรถนะ
ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
4 .  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียน  
 5. แ บ บ สอ บ ถามค วาม
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ 
 /ค่ าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ ยงเบน 
ม า ต ร ฐ า น  t-test แ บ บ 
Dependent การ วิเคราะห์
เน้ือหา 
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ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ (Development:D2) ประเมินผล (Evaluation) 
และปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ 
 
 ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในข้ันของการ
พัฒนา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจ าลองการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน ADDIE Model ของ Kruse (2004) ในข้ันของการประเมินผล (Evaluation) ร่วมกับ
แบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick and Carey (2005: 1-8) ในข้ันออกแบบและ
การประเมินผลภายหลังการเรียนการสอน (Design and Conduct Summative Evaluation) และ
แบบจ าลองการสอนของ Kemp and others (2011: 14-18) การด าเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ เป็น
การน าผลการทดลองตามกระบวนการและเงื่อนไขของของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ข้ันตอนที่ 3 ทั้งที่เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบของรูปแบบที่พัฒนาข้ึนได้จาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion :FGD) สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดActive Learning สมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรูข้องครูผูส้อน ความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ความคิดเห็นครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้ง
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการการนิเทศให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะน าไปใช้ต่อไป 
  
 

วิธีด าเนินการ 
          ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาดังต่อไปนี้ 
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   1.1 ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลที่เกิดกับครูผู้สอน คือ สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 3) สมรรถนะด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning และคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 
   1.2 ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนที่เรียน ได้แก่ ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน   
  2. ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มาพิจารณาความเหมาะสม
ตามองค์ประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกระบวนการของรูปแบบจากการน าไปจัดการ
พัฒนาวิชาชีพในข้ันตอนที่ 3 ของการวิจัย แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ 
  3. รับรองรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการน ารูปแบบไปขยายผล (Transportability) 
 ในการด าเนินงานน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ผ่านการ ปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) การรับรอง ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการน ารูปแบบไปขยาย
ผล (Transportability) เป็นข้ันตอนการน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ผ่านการน าไปทดลองใช้
จริงและ พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลการวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่ม
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ที่มี ลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
ขยาย ผลการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย2 ที่จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน4 คน  เนื่องจาก ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน  ใช้ระยะเวลาในการขยายผล 
2 เดือน โดยการขยายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบว่ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เมื่อน าไปใช้กับ 
โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จะมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยเปรียบเทียบสมรรถนะในด้านการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning หลังการใช้รูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 2. ศึกษาพัฒนาการด้านสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของครูที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในช่วง
เวลาที่ใช้รูปแบบ  
 3. ประเมินพัฒนาการของคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 4. ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่
พัฒนาข้ึน    
 5. ประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้     
 1. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ด้านการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ และด้านความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Χ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ  
 2. วิเคราะห์คุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ที่ได้จากการ
แบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ตารางที่ 15 สรปุข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ข้ันการพฒันา (Development: D2) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/การวิเคราะห์

ข้อมูล 
ผลท่ีได้รับ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้
ต า ม แ น ว คิ ด  Active 
Learning ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 
 
 
 
 

ประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
1. ด้านการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่ ง เสริมการสร้างสรรค์
น วัต กรรมของนัก เรีย น
ระดับประถมศึกษา  
2. ด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning  
3. ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning  
4. คุณลักษณะบุคคลแห่ง
การเรียนรู้  
5. ด้านความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียน 

1. ครู  
2. นักเรียน 

1. แบบประเมินสมรรถนะ
ด้านการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
2. แบบประเมินสมรรถนะ
ด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ต ามแนวคิด  Active 
Learning ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
สร้างสรรค์ น วัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
3. แบบประเมินสมรรถนะ
ด้ าน กระบ วน การ จัด การ
เรียนรู้ต ามแนวคิด  Active 
Learning ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
สร้างสรรค์ น วัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
4. แบบประเมินความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียน  
 5 . แ บ บ ส อ บ ถ าม ค ว า ม
คิดเห็นของครูผู้สอนที่ มีต่อ
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ 
 /ค่ า เฉ ลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบ น 
ม า ต ร ฐ า น  t-test แ บ บ 
Dependent การ วิเคราะห์
เน้ือหา 

1 . ผ ล ก า ร 
ป ร ะ เ มิ น 
ป ระสิท ธิผล 
ของรูป แบบ 
ชุ ม ช น ก า ร 
เรียนรู้วิชาชีพ 
2 . รู ป แ บ บ 
ชุ ม ช น ก า ร 
เรียนรู้ฯ ฉบับ 
สมบูรณ์ 

 
 
 



  
 

177 

 

บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ผู้วิจัยขอน าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
    ตอนที่ 2  ประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

  ตอนที่ 3  ผลการขยายผลรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
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 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  
 การเสนอผลการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้าง

สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา น าเสนอเพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อที่ 1 คือ 
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา มีองค์ประกอบและกระบวนการอย่างไร และมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  1.1 ผลการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  และนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสุ่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ 
  1.2 ผลการวิเคราะห์นโยบายกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  1.3 ผลการวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
เทศบาลนครอ้อมน้อย (พ.ศ.2560-2563) ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ไว้ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่2 
แนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานที่3 แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการวิเคราะ ห์
มาตรฐานดังกล่าว พบว่า  
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานพลเมืองและพลโลก  มี
เป้าหมายพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “ คนเก่ง คนดี และมีความสุข”โดยมีความรู้และทักษะการ
ท างานน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมทั้งมี
ความสามารถในการใช้แหล่งความรู้ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 
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  มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 3 แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ 
เทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างและการจัดการความรู้ใน
ทุกระดับทุกมิติของสังคม ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับ และองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้าง
และใช้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
  1.4 ส าหรับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัด
การศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา น้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่อง
สถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงาน
ท า และได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  1.5 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย 
พบว่า ได้ยึดการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เน้นการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น สอดคล้องตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดอีกทั้งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน  
  1.6 ผลการวิเคราะห์ผลการคาดหวังและความจ าเป็นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์และประเมินสภาพความต้องการจ าเป็นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนารูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สิ่งทีค่าดหวัง กับสภาพที่เป็นจริง และ
การระบุเป้าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ นโยบาย เป้าหมาย จากข้อก าหนด
กฎหมาย ของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับและในสถานศึกษา ตลอดจนหลักสูตร รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ความรู้ความสามารถของครูในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning และสมรรถนะของครใูนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่
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ส่งเสริมความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่สอดคล้องเหมาะสม ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
   1.6.1 พบว่าส านักงานเลขาธิการคุรุสภามุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาวิชาชีพ
แบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทความต้องการอย่างแท้จริง ยกระดับ
สมรรถนะการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพแบบมืออาชีพ ที่น าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วน
ทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาคเอกชนและหน่วยงานทางการศึกษา 
และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  โดยเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1.6.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาหลักการแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ หลักการแนวคิดการวิจัยและพัฒนา 
หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ หลักการ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 พบว่าการพัฒนาโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรียนรูม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อการปรับตัวต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยประยุกต์ใช้แนวคิดซึ่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพมีลักษณะ 5 ประการดังนี้ 

 1. การมีวิสัยทัศน ์ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน  
 2. มีความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  
 3. มีกระบวนการเรียนรูเ้พื่อการแก้ไขปญัหาพฒันาวิชาชีพและพฒันาชุมชนอย่างต่อเนือ่ง  
 4. มีกระบวนการการสบืสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ  
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 5. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีการยอมรับนบัถือ
และการสนบัสนุนซึ่งกันและกัน  
การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้แนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและสร้างความตระหนัก (Analyzing Need )  
  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ค้นหาความรู้ความสามารถ ความเข้มแข็ง 
จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคและคุณภาพครูตามที่องค์กรวิชาชีพครูได้ก าหนดข้ึน  รวมทั้งมาตรฐาน
และคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดข้ึน 

   2. การออกแบบและพัฒนา และร่วมสร้างวิสัยทัศน์  (Design Program and share 
vising) เป็นข้ันการพัฒนาที่เน้นความส าคัญของครูผู้ร่วมกิจกรรมการพัฒนา การตัดสินใจและท า
กิจกรรมทุกอย่างมุ่งประโยชน์การพัฒนาครู ให้ความส าคัญทั้งกระบวนการและเนื้อหาความรู้ ครูและ
วิทยากรต่างก็เรียนรู้ไปพร้อมกัน ความรู้ข่าวสาร และข้อมูลมาจากหลายแหล่งและเลือกสรรเฉพาะที่
น าไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการพัฒนาหรือความงอกงามของครูแต่ละคน ในแต่ละด้านตามสภาพปัญหา
และความต้องการ มักพัฒนาทีละเรื่องทีละด้าน อาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม พัฒนาต่อเนื่องไม่เน้น
ความส าคัญของเวลาและสถานที่ ประเมินผลตามจุดประสงค์ด้วยวิ ธีการต่าง ๆ และน าผลนั้นมา
พิจารณาหาประเด็นเพื่อพัฒนา  ร่วมกันก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาว่าจะใช้รูปแบบและ
กิจกรรมใด ในช่วงเวลาใด ปฏิบัติที่ไหน ผู้ใดปฏิบัติ  ผู้ใดก ากับดูแล ใช้สื่อและเทคโนโลยีอะไร 
ประเมินผลและรายงานผลอย่างไร 

 3. การพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู้ (Organization)  
 เป็นข้ันที่มกีารมอบหมายใหเ้ข้าทีมมีตารางก าหนดการประชุมทีมอย่างสม ่าเสมอซึง่มี

กระบวนการดังนี ้
     3.1 ก าหนดประเด็นทีจ่ะพฒันา Problem Identification 

3.2 วางแผนการสอน  Class Plan 
3.3 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  Class Implement 
3.4 น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้Share result  

 4.น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยน (Reflection dialogue)  
   เป็นข้ันของการน าความรู้ที่ดมีีการยอรบัมาใช้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

 5. การประเมินผล ( Evaluation )  
  เป็นข้ันที่มีกระบวนการการสบืสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ และส่งเสริมบรรยากาศของ
การคิดริเริมสร้างสรรค์มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีมีการยอมรับ
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นับถือและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป 

 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) บุคลากร
ในสถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้ค าช้ีแนะ เป็นเทคนิค
หนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูการก าหนดเทคนิควิธีการโค้ชบนพื้นฐานของสภาพ
จริงและตอบสนองเป้าหมายของการโค้ช มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการและธรรมชาติของ
ผู้รับการโค้ชแต่ละคน ดังนั้น การเลือกรูปแบบการโค้ชที่เน้นความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของผู้รับ
การโค้ช (Differentiated Coaching) ซึ่งเป็นความร่วมมือส่งเสริมจุดเด่น (Strength) และลักษณะ
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Learning Styles) ของผู้รับการโค้ช และสิ่งส าคัญควรค านึงถึงความ
แตกต่างและความสามารถของผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชในหลายประเด็นเช่นประเด็นที่ต้องการพัฒนา  
ระดับความสามารถ และประสบการณ์ 

 ส่วนระบบพี่เลี้ยง (mentoring system)  เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อ
ตัว  แบบระยะยาวจากเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจงานมากกว่า  ไปยัง
พนักงานใหม่หรือเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ระบบพี่เลี้ยงอาจจะถือเป็นการ
ฝึกงานรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาเชิงสนับสนุนและให้ก าลังใจในระบบพี่
เลี้ยง  อาจจะมีการน าประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัว  มาปรึกษาหารือกันได้ด้วย  
แนวคิดจัดการเรียนรู้ Active Learning ท่ีส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม  

 การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง 
ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วม
อภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)  ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning อาจจะน าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยผู้สอน
จะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะ
ผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละครั้ง ธรรมชาติของการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ประกอบด้วยลักษณะส าคัญคือ 
          1. เป็นการเรียนรู้ทีมุ่่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รยีนให้น้อยลงและพัฒนา
ทักษะให้เกิดกับผูเ้รียน 
          2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยลงมือกระท ามากกว่าน่ังฟังเพียงอย่างเดียว 
          3. ผู้เรียนมีส่วนในกจิกรรมเช่นอ่านอภิปรายและเขียน 
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          4. เน้นการส ารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผูเ้รียน 
          5. ผู้เรียนได้พฒันาการคิดระดับสูงในการวิเคราะหส์ังเคราะห์และประเมินผลการน าไปใช้
และ 
          6. ทั้งผู้เรียนและผูส้อนรับข้อมลูป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว 
          7. จัดให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน
การพัฒนาผูเ้รียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผูเ้รียน 

 จากการสังเคราะหห์ลักการจดัการเรียนรูพ้บว่าการออกแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถม คือการจัดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซึ่ง  “ความรู้” ที่เกิดข้ึนก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้ทักษะ
กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, การประเมินค่าและ ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการปฏิบัติงานจนส าเร็จเป็นช้ินงานหรือผลงาน เช่นวิธีการสอนดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)  
 2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning)  
 3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
 4. การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) ฯลฯ 
 นวัตกรรมที่ครูผู้สอนน ามาใช้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองสร้างสรรค์

นวัตกรรมได้ตามศักยภาพและความสามารถ ซึ่งลักษณะของผลงานที่ผู้เรียนสรา้งสรรค์มีสอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียน เช่นการแต่งเพลง คิดค้นท่าร า หรือท่าเต้น แต่งกลอน แต่งนิทาน การคิดสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนาสินค้าและตราสินค้าที่
สามารถเป็นอาชีพได้เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้  ทักษะชีวิต ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 

 1. การคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แนวทางในการ
สร้างช้ินงานได้ อย่างมีขั้นตอน 

 2. การใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
หลากหลายในการ แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาใน
แง่มุมต่าง ๆ ใน ระหว่างการสร้างช้ินงานได้ 
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 4. ความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานและ
สามารถ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ 

 5. สามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง รวมทั้ง
สามารถ ปรับเปลี่ยนช้ินงานได้ตามค าแนะน าและความต้องการของสังคมในขณะนั้นได้ 

 
 2. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีคาดหวัง 
  2.1  สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูหัวหน้าวิชาการ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และครูหัวหน้าวิชาการในสังกัดเทศบาลนครอ้อม
น้อย พบว่า 
  ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการด าเนินงานตามนโยบาย
ของ กระทรวงมหาดไทยและแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครอ้อมน้อย (พ.ศ.2560-
2563) การพัฒนาครูเป็นในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและการพัฒนาวิชาชีพ มี
การจัดอบรมทั้งทางคุณธรรม จริยธรรม ให้ความร่วมมือส่งครูเข้ารับการอบรมตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่จัดอบรมให้ครูร่วมพัฒนาวิชาชีพ ต้องการพัฒนาให้
เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) เพราะ
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ดังนี้ 
 “ เทศบาลนครอ้อมน้อยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วงปิดภาคเรียน แต่ยังไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของแต่ละสถานศึกษา และระดับการศึกษาซึ่งมีความแตกต่างกัน” 
 “ ครูหลายคนมีภาระงานสอนมาก บางคนสอนหลายวิชาการส่งครูอบรมนอกสถานที่ท า
ให้ต้องทิ้งนักเรียน และเป็นภาระงานจัดตารางให้ครูท่านอื่นมาสอนแทน”  
 “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ประสบผลส าเร็จ
คือการยอมรับเข้าใจถึงความแตกต่าง ความร่วมมือกันของทุกคนที่เกี่ยวข้อง”    
 “เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ใช้สอนด้วยกัน ” 
 “หัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ นิ เทศการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ดี ท าให้ครู
พัฒนาการสอนให้ดีข้ึน”     
 ด้านสมรรถนะของครูจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าวิชาการ สิ่ง
ที่ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าวิชาการของแต่ละโรงเรียนต้องการคือการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) มีการร่วมกันพัฒนาเป็นทีมวิชาการ ให้ครูมีความ
รับผิดชอบในเตรียมการสอนมีแผนการสอนและเน้นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม
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จริยธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียนในงานวิชาการประจ าปี ซึ่ง
สอดคล้องกับวิธีการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์หัวหน้าวิชาการและผู้บริหารจากสถานศึกษา ดังนี้   

 “ต้องการให้ต้นสังกัด มาตรวจเยี่ยมให้นโยบายที่เน้นการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอน”     
 “ต้องการให้ครูร่วมกันพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ 
รับผิดชอบในการสอน มีความเป็นครูมืออาชีพ "  
  “ครูมีความใฝ่รู้ มีวิธีการสอนที่หลากหลายทันสมัย " 
  “ควรมีเวลาให้ครูเตรียมความพร้อมก่อนสอนและมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา" 
  “ครูต้องมีการวางแผนการสอนในการท ากิจกรรมล่วงหน้าหาจุดเด่น จุดด้อยของ
นักเรียน เน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาแบบจับคู่ หรือแบ่งกลุ่มกันท ากิจกรรม” 
  ด้านการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ผ่านมามีครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พัฒนาทักษะการคิดโดยเน้นทักษะการคิดข้ันสูง คาดหวังให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้รับการสัมภาษณ์มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 “นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา ร่วมท ากิจกรรมที่
สร้างประสบการณ์ เช่นการเรียนรู้แบบโครงงาน การลงมือปฏิบัติจริง” 
 “นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากสิ่งใกล้ตัวโดยการน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์” 
 “จัดการเรียนการสอนพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะการคิวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใช้วัสดุที่
หาง่ายใกล้ตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ สามารถใช้งานได้จริง แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์” 
 “นวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษา ควรเป็นช้ินงานง่ายๆสามารถท าข้ึนเองได้ หรือ
ออกแบบช้ินงาน ผลงานตามความถนัด” 
  2.2 สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา พบว่า   
  ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา  กระบวนการวิธีการในการ พัฒนา
วิชาชีพที่ผ่านมาเมื่อรับการนิเทศครูรู้สึกถูกจับผิด รู้สึกถูกประเมินผลที่ได้รับปัญหา อุปสรรคของการ
พัฒนาบุคลากรคือ มีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อการนิเทศสังเกตการสอนในช้ันเรียนว่าเป็นการประเมิน มา
จับผิด ดูข้อผิดพลาด ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เนื่องจากไม่อยากไปนิเทศเพื่อนครู แต่ครู
ส่วนมากยัง มีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศเยี่ยมช้ันเรียน คิดว่าเป็นการช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์มีส่วนช่วยควบคุมพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน เป็นการมาช่วยเหลือครูให้เกิดการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน ส่วนมากครูที่มีประสบการณ์สอนน้อยต้องการให้มีครูพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าใน
การควบคุมช้ันเรียน ครูมีความต้องการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู (Professional 
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Learning Community : PLC )  ตามนโยบายการศึกษาเนื่องจากอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้ ดังนี้ 
  “การขอมีวิทยฐานและการเลื่อนวิทยฐานะในช่ัวโมงปฏิบัติงานต้องมีช่ัวโมงการมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) ในแต่ละปีไม่
น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง” 
  “นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน ต้องการให้ครูที่มีประสบการณ์ช่วยแนะน า”     
  “มีความกังวลรู้สึก ตื่นเต้น และไม่รู้ว่าจะถูกประเมินอะไรบ้าง บางครั้งรู้สึกเกร็งเวลาที่มี
คนมาดูเราสอน เพราะบางครั้งก็สอนไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะบางหน่วยการเรียนมีเนื้อหา
มากนักเรียนเรียนรู้ได้ช้า”      
 ด้านการส่งเสริมสมรรถนะของครู ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพครูภายใน
สถานศึกษา คือพัฒนาครูให้ใฝ่รู้ด้านวิชาการ  มีใจเป็นครู ตรงต่อเวลา เป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง  
 “ให้มีการพัฒนาหรือให้ความรู้ด้านเทคนิควิธีการสอน หรือการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
ใหม่ๆ” 
 “ครูมีการวางแผนในการท ากิจกรรมล่วงหน้า หาจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน เน้นให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม”      
 “หากครูมีสื่อการสอน หรือนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ ก็จะท าให้นักเรียนกระตือรือร้น
ต่อการเรียนมากขึ้น" 
 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาที่ผ่านมาครูออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ แต่
พบว่าครูยังมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอนร่วมกันน้อย ผลที่ได้จากข้อเสนอแนะผลที่ได้รับ ปัญหา
อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการเรียนรู้ภายในของโรงเรียน ที่ผ่านมาเป็น 
ซึ่งครูบอกว่าการนิเทศให้ค าช้ีแนะมีประโยชน์ สิ่งที่ครูต้องการเพิ่มคือบันทึกผลการสังเกตการสอนที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ความคาดหวังที่มีต่อการสังเกตการสอนภายในโรงเรียนคือ ผู้สังเกตการสอน
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรู้เป็นต้นแบบที่ดี มีความรู้ในการให้ข้อเสนอแนะ มีความรู้ด้าน
เทคนิคการสอน เป็น กัลยาณมิตร และมีบุคลิกภาพที่ดี ครูผู้สอนที่ได้มีการพูดคุยก่อนการสังเกตการ
สอน จะท าให้ผ่อนคลายความรู้สึกเครียด ดังนั้นครูที่เข้าสังเกตการสอนต้องมีความเป็นกันเอง เปิด
โอกาสให้พูดคุยทั้งก่อนและหลังการสังเกตการสอน การเข้าสังเกตการสอนต้องบอกล่วงหน้า 1-2 วัน 
ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้ ดังนี้  
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 “ชอบการสังเกตการสอนโดยครูพี่เลี้ยงหรอืหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ ที่เป็นกัลยานมิตร
เพราะรู้สึกเป็นกันเองไม่เครียด”     
 “ผู้นิเทศให้ค าแนะน าต้องมีประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะที่มีความเป็นกันเอง” 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยน ามาใช้สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูหัวหน้าวิชาการ 
และสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครอ้อมน้อย พบว่าครูยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการนิเทศการสอนว่าเป็นการประเมิน
ครูสอนเก่งหรือไม่เก่ง ท าให้ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือและไม่สามารถน า
ระบบนิเทศมาพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หัวหน้าวิชาการและผู้บริหารมีความต้องการให้มี
การพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community 
:PLC ) ต้องการให้จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เน้น
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ครูมีความรู้และทัศนคติที่ดี  และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูชอบการนิเทศที่เป็นกันเอง การสังเกตการ
สอนโดยครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความช านาญในการสอน และมีประสบการณ์ และการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือการนิเทศในลักษณะให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาครู  
 ในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรยีนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครใูนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา คือสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด       
Active Learning ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้านคุณลักษณะการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรูข้องครู และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  ครูต้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community )  
และร่วมเสนอแนะความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม และต้องเป็นการท างานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่
วางไว้อย่างเป็นระบบ และผู้บริหารสถานศึกษา เห็นความส าคัญส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและเวลาในการด าเนินงาน โดยเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนและผู้สังเกต
การสอน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและยอมรับซึ่งกันและกัน จากครูพี่เลี้ยงที่ร่วมผู้สังเกตการสอน 
และครูผู้สอน ที่มีมิตรภาพที่ดี มีความไว้วางใจกัน และจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Mentoring) โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และ
การวัดประเมินผล 
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 3. ผลการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.1 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) การพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เป็นการน าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์โดยอุปมาเปรียบเทียบโรงเรียนเป็น
องค์กรแท้จริงแล้วโรงเรียนมีความเป็นชุมชนยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด ความผูกพันธ์ุ
ร่วมกันของคนที่เป็นสมาชิกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันกล่าวโดยสรุป คือการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดซึ่งโรงเรียนควรเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับครูและนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 หันมาใช้
กลยุทธ์ในการจัดการและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืน
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซึ่งประกอบด้วย ดังนี ้

 1) การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน โดยเริ่มต้นจาก ก าหนดเป้าหมาย 
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการและสะท้อนผลต่อไปนี้ 
   1.1) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 

  1.2) การเริ่มต้นความรู้ใหม่ 
  1.3) การออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน 
 2) มีความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการวางแผนด้วย

ความร่วมมือ สมาชิกของกลุ่มก าหนดสารสนเทศที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
 3) มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

โดยการก าหนดความคาดหวัง และวิเคราะห์การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ
สูงสุด 

3.1) ทบทวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่
เป็นการวางแผนระยะยาว  

3.2) จั ด ให้ มี ช่ ว ง เวล าขอ งก าร ช้ี แน ะ  โดย เน้ น ก ารน า ไป ใช้ ใน ช้ัน เรี ยน 
   3.3) ให้เวลาส าหรับครูในการสังเกตการปฏิบัติในช้ันเรียนที่สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 

 4)  มีกระบวนการการสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ โดยเริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็ก ๆ 
ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย 
   4.1) ศึกษาและตรวจสอบผลการน าไปใช้และการสะท้อนผลเพื่อน ามาก าหนดว่า 
แผนไหน ควรใช้ต่อไปและแผนไหนควรปรับปรงุหรือยกเลกิ 
   4.2) วางแผนเพื่อความส าเร็จ เรียนรูจ้ากอดีต ปรับปรงุ และเสริมสร้างก าลงัใจ  
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 5) มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีการยอมรับนับถือ
และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยน าสู่สาธารณะ แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้า
มามีส่วนร่วม ยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 
 3.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการให้ค าชี้แนะ Coaching และการดูแล
ให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) 

   3.2.1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการการให้ค าช้ีแนะ  ( Coaching )
พบว่า ต้องศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory)  หลักการ
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าในการนิเทศ (Leadership Theories Supervision)  หลักการแนวคิดทฤษฎี
แรงจูงใจ (Motivation Theory)  หลักการแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Change Theory) 
หลักการแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบ
บู รณ าการกับ การท า งาน  ( Job-Embedded Professional Development) ห ากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา หรือผู้นิเทศภายใน เป็นผู้ให้ค าช้ีแนะ ( Coaching )เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับครูก็จ าเป็นจะต้องเป็นผูท้ี่มคีวามรู้ ความสามารถและมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานเน้นไปที่การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของครูในด้านการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
    การค าช้ีแนะ (Coaching) เป็นการเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริง
เป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflect) สนทนาพูดคุย
เกี่ยวกับการศึกษาเป็นการพัฒนาการรู้คิด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน วิธีโค้ชหรือรูปแบบของการโค้ชแต่ละแบบย่อมมีความแตกต่างกันในด้านการ
ปฏิบัติตนของผู้โค้ช ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะด้าน โค้ช
จึงมีหลายบทบาทและหน้าที่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยผู้ท าหน้าที่โค้ชอาจ
เป็นผู้บริหาร เพื่อนครู เพื่อนร่วมอาชีพ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการสอนปฏิบัติงานร่วมกันที่เน้นความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ยอมรับไว้ใจซึ่งกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์นั้นสามารถที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนอย่างต่อเนื่องให้แก่ครูได้เป็นอย่างดีหากใช้เกณฑ์ผู้ท าหน้าที่
โค้ชและผู้รับการโค้ช แบ่งได้หลายกลุ่มได้แก่ การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) การโค้ช
โดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Coaching) การโค้ชระดับผู้บริหาร (Executive Coaching)  การโค้ชใน
แบบการดูแลให้ค าปรึกษาในวิชาชีพ (Mentoring)  การโค้ชแบบ Site- Based Coach การโค้ชแบบ
กระจกเงา (Mirror Coaching) การโค้ชที่ เน้นความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของผู้รับการโค้ช 
(Differentiated Coaching) การโค้ชแบบร่วมมือ (Collaborative Coaching) การโค้ชโดยการดูแล
ให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor Coaching) 
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  3.2.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวข้องกับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Mentoring) พบว่าต้องศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวการติดตามช่วยเหลือได้
ท าการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น ากับการนิเทศทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
 การที่จะท าให้ระบบพี่เลี้ยงมีคุณภาพจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างความ
ตระหนักในการสร้างโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ให้ความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active Learning แนว
ทางการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสังเกตการสอนและการให้
ข้อมูลย้อนกลับในเชิงบวก กระบวนการท างานควรแบ่งเป็นระยะหรือแบ่งข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน 
ตลอดจนมีกระบวนการในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตั้งแต่การสรรหาพี่เลี้ยง การ
พัฒนาพี่เลี้ยง และระบบการท างานร่วมกันระหว่าง พี่เลี้ยงและครู ซึ่งในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว
นั้น ยังอาศัยชุดความรู้อื่น ๆ เข้ามาสนับสนุนได้แก่ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของผู้เรียน หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการในการพัฒนาครูแบบอื่น ๆ ได้แก่ การช้ีแนะ 
(coaching) การให้ค าปรึกษา (counseling) จึงจะท าให้ระบบการเป็นพี่เลี้ยงมีคุณภาพ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาเรื่องของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) พี่เลี้ยง
หรือ mentor จัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพให้ชุมชนการเรียนรู้ของครู
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
  4.1 ผลการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในข้ันนี้เป็นการสังเคราะห์ร่างต้นแบบรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาด าเนินการในลักษณะควบคู่กันไป ทั้งในข้ันการออกแบบ (Design) 
และข้ันการพัฒนา (Development) โดยน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากข้ันการวิเคราะห์ (Analysis) 
=Research1 (R1) ทั้งหมด รวมถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
มาใช้เป็นฐานคิดในการร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
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นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้ันตอน
การด าเนินการตามระยะการพัฒนาวิชาชีพ 5 ระยะ ซึ่งได้พัฒนาข้ึนตามหลักการแนวคิด การ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนของดิคค์และคาเรย์ และการออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Design: ID) "ADDIE" Model ของเควินครูสซ์ การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) (องอาจ นัยพัฒน์, 2553) ร่วมกับการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพ การนิเทศ และการโค้ช แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการนิเทศการ
โค้ช ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของรูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ท าให้ได้ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้ันตอนการ
ด าเนินการตามระยะของกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
 ร่างรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 
 หลักการ เป็นการด าเนินการร่วมกันของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบดังนี้ 

 1. การมีวิสัยทัศน์ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน 
 2. มีความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3. มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4.  มีกระบวนการการสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพในทุกข้ันตอน 
 5. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีการยอมรับนับถือ

และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 วัตถุประสงค์  
     1. เพือ่พัฒนาครูผูส้อนใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้มีความสามารถในจัดการเรียนรู้ได้แก่ 
ความสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning  

 2. เพือ่พัฒนาผู้เรียนใหม้ี ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และน าเสนอผลงาน
หรือช้ินงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 เง่ือนไข 
 1. ครูผู้สอนต้องมกีารเรียนรู้เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

 2. ผู้สอนต้องสามารถ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้น และใฝห่าความรู้พฒันาตนเอง 
แลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  ข้ันตอนการด าเนินการของกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ประกอบด้วย  
5 ข้ันตอน คือ      

 ขั้นที่ 1  Observation ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปญัหา ความต้องการจ าเป็น นโยบาย และ
วิธีการพัฒนาวิชาชีพ 

 ขั้นท่ี 2  Moderation ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนา วางแผนกระบวนการ
ด าเนินการ การออกแบบและพัฒนา โดยร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแบบร่วมกัน 
เป็นทีม  

 ขั้นท่ี 3 Network Information สร้างเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 ขั้นท่ี 4 Organization ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพ โดยรับการช้ีแนะจากผู้เช่ียวชาญ และ
นิเทศติดตามโดยผู้บริหารประกอบด้วย 
           1. ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยก าหนดประเด็นที่จะพัฒนาสร้างบรรทัดฐาน ค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) 
           2. วางแผนการสอน และด าเนินการจัดการเรียนการสอน (Class Plan and Action) 
           3. วิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนผลการพัฒนา (Reflection) 

 ขั้นที่ 5 Involvement in a Development ประเมินผลร่วมกันและน าผลลัพธ์ที่ดมีีการ
ยอมรบัมาใช้ในองค์กร 
 โดยในการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาข้ึนนี้มีการให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor)  เพื่อให้
การด าเนินการพัฒนาวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ ดังแผนภาพที่ 5 
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 4.2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประกอบ รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้แก่ เครื่องมือที่ใช้
ในการทดลอง ประกอบด้วย  1)คู่มือการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครู ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) แผนการพัฒนาวิชาชีพ 
3) ปฏิทินการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ประกอบด้วย เครื่องมือจ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 2) แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 3) แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 4) แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  5) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนที่มตี่อรูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ 2) แบบตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย (มีรายละเอียดในบทที่ 3)  
 4.3 ผลการหาคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่พัฒนาข้ึน มีการตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาและ
ความเป็นไปได้ของการน าร่างต้นแบบ รูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสรา้ง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาไปใช้จริงด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา” ในวันที่ 20 ตุลาคม  2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ช้ัน 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ซึ่งผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion :FGD) ผู้เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับ
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
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ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ผลจากการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion :FGD) ด้านรูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ท าการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาและความเปน็ไปได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ ดังตาราง
ที่ 16    
 
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพจาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion :FGD) 
ประเด็น ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 
รูปแบบและองค์ประกอบมีความ
เหมาะสมและมีความสอดคล้อง
กันอย่างไร   

ปรับรูปภาพของโมเดล และสีให้เห็น
ข้อความชัดเจน และเข้าใจง่าย 

 ปรับปรุงรูปภาพของโมเดล 

ขั้นตอนของรูปแบบ ในภาพรวม
ส าม าร ถ น า ไป ใช้ ให้ ป ร ะ ส บ
ผลส าเร็จได้หรือไม่อย่างไร 

- แต่ละขั้นตอนยังไม่สามารถน าไปสู่
นวัตกรรม เพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 4 
อาจใช้ Lesson study   
- ส ร้ า ง โอ ก าส ให้ ค รู ผู้ ส อ น ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิ ธีการสอนที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน 
- ควรสร้างเครื่องมือประเมินให้ครู
น าไปใช้ 
- ประเมินโดยผู้บริหารและเพื่อนครู 

- ค วร มี ก าร สร้ า งข้ อต กล ง
เบื้องต้น กับครูผู้สอน และมี
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
- ค วรส ร้ างค วาม เข้ า ใจ ให้
ความรู้ครูตามแนวคิด Active 
Learning 
- ควรปรับการอธิบายขั้นตอน
ใหม่ทั้งหมด  
 

คู่ มื อการ ใช้ มี ค วาม เห มาะสม 
หรือไม่อย่างไร   

-ประเมินโดยแยกเป็นกลุ่ม โดย
ก าหนดเป็นระดับชั้น หรือกลุ่มสาระ
ฯ 
- น วัต ก รรม จะ เป็ น รู ป แบ บ ที่
แตกต่างไปตามสาระ 
- แต่ละโรงเรียนบริบทแตกต่างกัน
จึงต้ อ งพิ จ ารณ าดู บ ริบท ความ
แตกต่างของแต่ละโรงเรียน 

- ควรเพิ่มเติมบทบาทของการ
นิ เท ศ แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง
ศึกษานิเทศก์ 
- นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
นวัตกรรมและการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ให้ชัดเจนเพื่อจะ
ได้ประเมินได้ตรงวัตถุประสงค์ 
- แบ่งกลุ่มครูตามความสมัครใจ
ตามระดับชั้น 
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 เมื่อน าผลจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข จึงได้องค์ประกอบของ
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุน และข้ันตอนการด าเนินการตาม
ระยะของกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ดังนี้   
 รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  (AECAD Model)   
 หลักการ  รูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเป็นการด าเนินการร่วมกันของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยมีเป้าหมายที่มุ่งส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน 
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความสามารถในจัดการเรียนรู้ได้แก่ 
ความสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning  

 2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และน าเสนอผลงาน
หรือช้ินงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

 เง่ือนไข 
 1. ผู้บริหารทุกระดับมีความตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนชุมชนการ

เรียนรู้เชิงวิชาชีพให้การสนับสนุน สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมมีความเป็นกัลยาณมิตรเคารพซึ่ง
กันและกัน 

 2. ครูมีความมุ่งมั่นจริงใจร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  (AECAD Model)  ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน      

 ขั้นที่ 1 Analysis (ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็นนโยบายและวิธีการ
พัฒนาวิชาชีพ)  
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 ขั้นที่ 2 Empower (ร่วมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning)  

 ขั้นที ่3 Collaboration (ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ) 
     3.1 Set Goal (ก าหนดประเด็นที่จะพัฒนา สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน)  
      3.2 Plan (วางแผนการสอน และพัฒนาเครื่องมือ )  
      3.3 Implement (ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ตามที่ได้วางแผนไว้)   
      3.4 Reflect (สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ) 

 ขั้นที่ 4 Applying น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและน าความรู้ที่ดีมีการยอมรับมาใช้ในองค์กร  
 ขั้นท่ี 5 Dissemination การเผยแพร่เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้ เป็นระยะที่ผู้บริหาร

ศึกษานิเทศก์  คณะครูทุกคน มาประชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์การโค้ชซึ่งกันและกัน  เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์โค้ช วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้รับการโค้ช การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเสริมแรง 
การให้ก าลังใจซึ่งกันแลกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 การวัดและประเมินผล 
 เป็นการประเมินผลรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ จากคุณลักษณะการ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งผลนักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 โดยในการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ ที่พัฒนาข้ึน มีการให้
ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ 
โดยผู้ที่มีความสามารถในหลักสูตร การออกแบบการสอน การวัดประเมินผล และการโค้ช  
 4.4 การตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและเครื่องมือประกอบ 
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาด้วยการน าไปทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับครูระดับประถมศึกษา 
จ านวน 12 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย โดยจัดอบรมและติดตามดูแลตามรูปแบบ 
AECED Model ตามกระบวนการของรูปแบบ 
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 จากการน าไปทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field Tryout) ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อควรปฏิบัติใน
การใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาดังนี ้
 1. ในการจัดการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ควรอบรมภาคทฤษฎีและให้ผู้รับการ
อบรมฝึกปฏิบัติสลับกันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงในการน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวาง
แผนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การก าหนดตารางสังเกตการจัดการเรียนรู้ และการเลือกครูผู้
สังเกตการสอนเพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะ (เพื่อนคู่คิด) ควรเป็นไปด้วยความสมัครใจของครูสอน 
  2. ในข้ันตอนของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพใน 5 ระยะ มีความ
เหมาะสม สามารถช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนได้  
 จากการตรวจสอบการน าไปทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field Tryout) พบว่า  
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถน าไปทดลองใช้ได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion :FGD)  หลังจากการน ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพไปทดลองภาคสนาม 
(Field Tryout) ได้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 
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วิธีการน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา(AECAD Model) ไปใช้มี 5 ข้ันตอนดังนี้  
            ข้ันตอนที่ 1 Analysis การร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็น นโยบายและ
วิธีการพัฒนาวิชาชีพเป็นข้ันตอนการสร้างความเข้าใจร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ
จ าเป็น นโยบาย และวิธีการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  โดยการประชุมวาง
แผนการด าเนินการ เพื่อช้ีแจง หลักการและเหตุผลความจ าเป็น ของการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรรู้ตามแนวคิด Active Learning และแนวทางการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ร่วมกันวางแผนการนิเทศและการให้ค าช้ีแนะ(Coaching )เกี่ยวกับออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาดังนี้ 
 
ตารางที่ 17 แสดงข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพ ข้ันตอนที่ 1 Analysis 

ข้ันตอน กิจกรรม บทบาท 
1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการ  
 

 

ชี้แจง หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
ของการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning 
และแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
1. ก าหนดวาระการประชุมสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน  
2. ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการจ าเป็น นโยบาย และวิธีการ
พัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
- ร่วมก าหนดวาระการประชุมชี้แจง 
หลักการและเหตุผลความจ าเป็น ของ
การพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่ งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ   
หัวหน้าวิชาการ-ร่วมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะการวางแผน 
ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้สอน - ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และวางแผนการด าเนินการ
ร่วมกัน 

2 . เ ชิ ญ ผู้ บ ริ ห า ร 
ศึกษานิเทศก์ครูพี่ เลี้ยง 
ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาเข้า
ร่ วม ห ารื อส ร้ า งค วาม
เข้าใจหลักการและเหตุผล
ความจ าเป็น ของการ 

1.ร่วมกันวางแผนการนิเทศและการให้
ค าชี้แนะ(Coaching )เก่ียวกับการวาง
แผนการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ,ศึกษานิเทศก์ – 
สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
พัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิ ง วิชาชีพ  ,สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ,
ความสาม ารถ ในก าร สร้ างส รรค์
นวัตกรรมของนักเรียน 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
ขั้นตอน กิจกรรม บทบาท 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning แ ล ะ
แนวทางการสร้ างส รรค์
นวัตกรรม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ใน การสร้ างส รรค์ น วัต กรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา และให้ค าปรึกษา 
แนะน า 
หัวหน้าวิชาการ - ร่วมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 
ครูพี่ เลี้ยง – ร่วมพิ จารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

3. แลกเปลี่ยนและสรุป
ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
รูปแบบการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดActive 
Learning และแนวทางการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

1.สรุปรายงานการประชุมการสร้าง
ความเข้าใจหลักการและเหตุผลความ
จ าเป็น ของการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่ เสริมสร้างสมรรถนะกา ร
จัด การ เรีย นรู้ ต ามแนวคิ ด  Active 
Learning และแนวทางการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ผู้บริหาสถานศึกษา,หัวหน้าวิชาการ ,
ครูพี่เลี้ยง – มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับรูปแบบการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive 
Learning และแนวทางการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
ศึกษานิเทศก์ -ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงบวก 
อ านวยความสะดวก 

 
 ข้ันตอนที่ 2 Empower เป็นข้ันตอนการเสริมสรา้งพลงัแหง่การเรยีนรู้โดยผู้เช่ียวชาญเพื่อ
พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าวิชาการ มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้การตามแนวคิด Active Learning การให้ค าช้ีแนะ( Coaching ) ครูพี่เลี้ยงมี
ความสามารถในการให้ค าปรึกษา(Mentoring) ในเชิงสรา้งสรรค์ และครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบและสรา้งนวัตกรรมการศึกษา และการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยมุ่งเน้นการฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้ครูสามารถน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การวาง
พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบวิธีการ
สร้างและตัวอย่างเครื่องมือ การประเมินความสามารถด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
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จัดการเรียนรู้ การประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
สรุปและการแปลผลการประเมิน น าผลการประเมินไปใช้ 
 
ตารางที่ 18 แสดงข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพ ข้ันตอนที่ 2 Empower 

ข้ันตอน กิจกรรม บทบาท 
 1. เสริมสร้างพลังแห่ง
การพัฒนาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนมี
ความเข้าใจแนวทางการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน  

น าเสนอแนวคิดโรงเรียนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เส ริ ม ส ร้ างสม รรถ นะการ
จัด การ เรียนรู้ ต ามแนวคิ ด 
Active Learning ที่ ส่ ง เส ริ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
สร้ างสรรค์น วัต กรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ - สร้าง
แรงบันดาลใจและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ผู้เชี่ยวชาญ –ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning และเสริมสร้าง
สมรรถนะในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษา  
ครูผู้สอน,ครูพี่เลี้ยง– ตระหนักและมองเห็นแนว
ทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนัก เรียนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. พัฒนาครูให้ มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง
นวัตกรรมการศึกษา และ
การจัดการ เรี ยนรู้ ต าม
แนวคิด Active Learning 
และ มีทั กษะในการ ให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

2 .ฝึ ก อ บ ร ม ให้ ค ว าม รู้ ใ น
ประเด็นต่อไปน้ี 
- การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
- การออกแบบ และจัดการ
เรี ยนรู้ต ามแนวคิด  Active 
Learning 
- การสะท้อนคิด และให้ข้อมูล
ย้อนกลับในเชิงบวก 
-การสร้างเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ - สร้าง
แรงบันดาลใจและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ผู้เชี่ยวชาญ – ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และ
เสริมสร้างสมรรถนะในการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา  
ครูผู้สอน และครูพี่ เลี้ยง – รับการฝึกอบรมให้
ความรู้ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การออกแบบจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด  Active 
Learning 
-ร่วมออกแบการวัด
ประเมินผลนักเรียน 
- สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินความสามารถใน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  - สร้าง
แรงบันดาลใจและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ให้
ค าชี้แนะ(Coaching )  และอ านวยความสะดวก 
ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง – ร่วมกันออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมการศึกษา,ออกแบบ 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม บทบาท 

 การสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

การจัดการเรียนรู้, พัฒนาเครื่องมือส าหรับวัด
และประเมินผลนักเรียน 
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             ข้ันตอนที่ 3  Collaboration (ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ )เป็นข้ันตอนการ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน (Lesson Study) เป็นวิธีการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้ สู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียนมีการให้ค าช้ีแนะ (Coaching ) จากผู้บริหาร
สถานศึกษา ,ศึกษานิเทศก์และหัวหน้าวิชาการ การให้ค าปรึกษา(Mentoring)จากครูพี่เลี้ยง ซึ่งจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ คือ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดเปา้หมาย (Set Goal ) การ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ( Plan ) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้วางแผนไว้ 
(Implement) การสังเกตการสอน สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflect) เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา การวัดประเมินผลผู้เรียน พร้อมกับช่วยให้ครูได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิท ธิภาพมีการโค้ช (Coaching) การเป็นพี่ เลี้ ยง                    
(Mentoring) การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Reflection) ศึกษาพัฒนาการของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 18 แสดงข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพ ข้ันตอนที่ 3 Collaboration 
ข้ันตอน กิจกรรม บทบาท 

3.1 Set Goal (ก าหนด
ประเด็นที่จะพัฒนา 
สร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน)  
 

1. รวมกลุ่มวางแผนการพัฒนา
วิ ช า ชี พ ค รู ร่ ว ม ก า ห น ด
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยจัด
กลุ่มตามระดับชั้น 
2. วางแผนการสั ง เกตการ
สอน/การชี้แนะเก่ียวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูที่ ส่ งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ 
-ให้ค าชี้แนะ หาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความรู้ 
ความเข้าใจ และเจตคติ ของครู  
หัวหน้าวิชาการ – วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
ครูผู้สอน - ก าหนดวัตถุประสงค์ และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
ครูพี่เลี้ยง – ให้ค าปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์
ที่เกิดจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงบวกอ านวย 

ขั้นตอน กิจกรรม บทบาท 

3.2 Plan (วางแผนการ
สอน และพัฒนา
เครื่องมือ )  
 

1. ร่วมกันวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ออกแบบการ
สอนและเลือกวิธีการที่สอน
เหมาะสม 
2. วางแผนการนิเทศ/ การให้
ค าชี้ แ น่ะ (Coaching)ภายใน
ระยะ เวล าที่ ก าห นด  โด ย
ก าหนดเป็นปฏิทินสังเกตการ
สอน ของผู้รับการนิเทศ 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ 
-ให้ค าชี้แนะ หาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความรู้ 
ความเข้าใจ และเจตคติ ของครู  
หัวหน้าวิชาการ-ให้ค าชี้แนะ ร่วมแก้ไขปัญหาและอุป
สรรค์ที่เกิดจัดการเรียนรู้ สะท้อนการสอนในชั้นเรียน 
ครูผู้สอน-ออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
ครูพี่เลี้ยง- ร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจัดการ
เรียนรู้ สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3.3 Implement 
(ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนที่ตามที่ได้
วางแผนไว้)   

1. ครูผู้รับการนิเทศ/การ
ชี้แนะปฏิบัติการสอน โดย
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์สอน
ตามแผนที่ได้ร่วมกันประชุม
วางแผนไว้ 
2. ผู้ร่วมสังเกตการณ์สอนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์สอนในชั้น
เรียน โดยผู้นิเทศเป็นผู้บันทึก
ผลการสั ง เกต  โดย ใช้ แบบ
สังเกตการสอน 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ 
-ให้ค าชี้แนะ หาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความรู้ 
ความเข้าใจ และเจตคติ ของครู  
หัวหน้าวิชาการ-ร่วมสังเกตการสอนและสะท้อนผลการ
สอนในชั้นเรียนให้ค าชี้แนะ แนวทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค์ที่เกิดจัดการเรียนรู้  
ครูผู้สอน-ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการการ
จัดการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ 
ครูพี่เลี้ยง – ร่วมสังเกตการสอนและแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจัดการเรียนรู้ สะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
ข้ันตอน กิจกรรม บทบาท 

3.4 Reflect (สะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้ ) 

1. ครูผู้สอนประเมินตนเอง
หลังปฏิบัติการสอน 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอน กิจกรรม บทบาท 

 2 . ผู้ ร่ ว ม สั ง เก ต ก าร ส อ น
ร่วมกันวิเคราะห์ผล/สะท้อน
ผลการสั ง เกตก าร จัด การ
เรี ย น รู้ เพื่ อ ป รั บ ป รุ งแ ล ะ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในชั่วโมงต่อไป 
3.สรุปและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ใน การพั ฒ น าการ จัด การ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

- ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ให้ค าชี้แนะ อ านวย
ความสะดวกเก่ียวกับแนวการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป 
หัวหน้าวิชาการ-ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนให้ค าชี้แนะ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลในการพัฒนาครั้งต่อไป 
ครูผู้สอน -ประเมินตนเองหลังปฏิบัติการสอน บันทึกผล
การจัดการเรียนรู้ สะท้อนปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิด
จัดการเรียนรู้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครั้งต่อไป 
ครูพี่เลี้ยง– ให้ค าปรึกษา วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้
และให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงบวกเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาครั้งต่อไป 

 
  
ข้ันตอนที่  4 Applying เป็นข้ันตอนที่น าผลที่ ได้มาแลกเปลี่ยนมาประชุมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การโค้ชซึ่งกันและกัน  และน าความรู้ที่ดีมีการยอมรับมาใช้ในองค์กรเป็นข้ันตอนของ
การทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน โดยการประเมินผล
ร่วมกันและน าผลลัพธ์ที่ดีมีมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าผลที่ได้จากการใช้แผนการจัดการเรียรู้ 
มาศึกษาปรับปรุงเพือ่พัฒนาการจดัการเรยีนการสอน เพื่อน าไปใช้ในสถานศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
ของนักเรียนต่อไป 
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ตารางที่ 19 แสดงข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพ ข้ันตอนที่ 4 Applying 
ข้ันตอน กิจกรรม บทบาท 

1. วิเคราะห์ผลลัพธ์ 
 
 
 

 

1. น าผลที่ ได้จากการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learningและน าผลการพั ฒ น า
ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ผู้บ ริหารสถานศึกษา,ศึ กษานิ เทศก,
ผู้เชี่ยวชาญ,หัวหน้าวิชาการ,ครูผู้สอนและ
ครูพี่เลียง 
-ร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์ พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการน าผล 
 

ขั้นตอน กิจกรรม บทบาท 
 ของนักเรียนระดับประถมศึกษามา

ประยุกต์และปรับใช้ในโรงเรียน 
ก า ร พั ฒ น าค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษามาประยุกต์และปรับใช้ใน
โรงเรียน 

2. ร่วมแลกเปลี่ยน และให้
ข้อเสนอแนะวิธีการสอน 

1. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะวิธีการสร้างนวัตกรรม
ของครูและนักเรียน ในห้องเรียน 
หรือบริเวณโรงเรียนแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู้ วิ ธี ก า ร ส อ น ตั ว อ ย่ า ง
นวัตกรรม  
และแลกเปลี่ยนความรู้ 
2. บันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC Logbook) 

ผู้บ ริหารสถานศึกษา,ศึ กษานิ เทศก,
ผู้เชี่ยวชาญ,หัวหน้าวิชาการ,ครูผู้สอนและ
ครูพี่เลียง 
-ร่ วม กั น แ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น  แ ล ะ
เสนอแนะวิธีออกแบบการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาของครูและ นวัตกรรมที่ เป็น
ผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
พร้อมทั้งบันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC Logbook) 

3. น ามาปรับใช้ในองค์กร 3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะและน าผลที่
ได้ จ าก การ จัด ก าร เรี ย น รู้ ต าม
แ น ว คิ ด  Active Learning ที่
ส่ ง เส ริ มค วาม สาม ารถ ใน การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมขอนักเรียน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรือ ทางเฟชบุ๊ค 
(Facebook )  เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไป 

ผู้บ ริหารสถานศึกษา,ศึ กษานิ เทศ ก์ ,
ผู้เชี่ยวชาญ,หัวหน้าวิชาการ,ครูผู้สอนและ
ครูพี่เลียง 
-ร่วมให้ข้อเสนอแนะและน าผลที่ได้จาก
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมขอนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ ทางเฟชบุ๊ค 
(Face book ) ของสถานศึกษา เพื่ อ
พัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป  
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 ข้ันตอนที่ 5 Dissemination เป็นข้ันตอนการเผยแพร่ผลการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เป็นระยะที่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้เช่ียวชาญ  หัวหน้าวิชาการ คณะครูทุกคน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning วิธีการให้ค าช้ีแนะ (Coaching) การให้ค าปรึกษา (Mentoring) การร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาการเสริมแรง การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เป็นข้ันตอนของการน าผลลัพธ์ที่ดีมีการยอมรับมาใช้ในสถานศึกษาท าการเผยแพร่โดย
การจัดแสดง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นและช่ืนชมผลงาน
นวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอน และนวัตกรรมที่เป็นผลงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ทั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ค (Facebook ) ของสถานศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนต่อไป 

 
ตารางที่ 20 แสดงข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพ ข้ันตอนที่ 5 Dissemination 

ข้ันตอน กิจกรรม บทบาท 
1.เผยแพร่ความรู้ 
ปรับใช้ในระดับชั้น
อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 

1. น าผลที่ได้จากการพัฒนาการ
จัด ก าร เรี ย น รู้ ต าม แ น วคิ ด 
Active Learning ที่ แ ล ะ
ความสามารถในการสร้างสรรค์
น วั ต ก ร รม ข อ ง นั ก เรี ย น ม า
เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ 
(Line),เฟชบุ๊ค ( Facebook )  
  

 ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์,ผู้เชี่ยวชาญ,
หัวหน้าวิชาการ,ครูผู้สอนครูพี่เลี้ยงและคณะครูทุก
ท่าน 
-ร่วมจัดแสดง เผยแพร่ผลการพัฒนาสมรรถนะของ
ค รู ใน ก าร จั ด การ เรี ย น รู้ ต าม แน วคิ ด  Active 
Learning ให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วม
แสดงความคิดเห็นและชื่นชมผลงานนวัตกรรม
การศึกษาของครูผู้สอน และนวัตกรรมที่เป็นผลงาน
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ทังผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟชบุ๊ค (Face book) ของสถานศึกษา 

2.ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

1. ประเมินผลการสมรรถนะการ
จัด ก าร เรี ย น รู้ ต าม แ น วคิ ด 
Active Learningที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษามาประยุกต์และ
ปรับใช้ในโรงเรียน 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์,ผู้ เชี่ ยวชาญ,
หัวหน้าวิชาการ,ครูผู้สอนครูพี่เลียงและคณะครูทุก
ท่าน 
-ร่วมประเมินผลให้ข้อเสนอแนะการน ารูปแบบ
โรงเรีย นชุมชนแห่ งการ เรี ยนรู้ เชิ ง วิชาชี พ  ที่
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์น วัตกรรมขอนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มาปรับใช้ในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
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ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ

ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

             ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาดังต่อไปนี้ 
              1. ผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา
ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนา
ความสามารถของครูผู้สอนในด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ครูสอนต้องออกแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ของตัวเองซึ่งอาจจะน าเอาวิธีการหลากหลายวิ ธีมาผสมผสาน โดยผู้สอนจะ
วางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะ
ความสามารถของนักเรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละ
ครั้งโดยสร้างเป็นผังมโนทัศน์แสดงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการ เรียนรู้ที่ครูก าหนดข้ึน 
และแสดงข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดย ใช้แบบประเมินผลสมรรถนะของครูในด้านการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาเป็นเครือ่งมือที่ใช้ในประเมนิครูผู้สอนหลังได้รับการฝกึอบรมให้
ความรู้ โดยผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ได้ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
             
 
 
 

ครูผู้สอน 
(N=4) 

สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา Χ̅ S.D. ล าดับ 
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ครูชั้น ป.4/1 3.67 4.33 3.33 3.67 4.33 3.87 0.47 3 

ครูชั้น ป.4/2 4.33 4 3.33 3.33 3.67 3.73 0.43 4 

ครูชั้น ป.5/1 5 3.67 3.67 3.33 4.33 4 0.67 1 

ครูชั้น ป.5/2 4.33 4 4 4 3.33 3.93 0.67 2 

�̅� 4.33 4.00 3.58 3.59 3.92 3.88   

S.D. 0.54 0.27 0.32 0.32 0.50 0.11   

ล าดับ 1 2 5 4 3    
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 จากตารางที่ 21 ผลการประเมนิสมรรถนะของครใูนด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษา หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ พบว่า ในภาพรวม ครูผู้สอนมี
สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาเพิ่มมากข้ึน เมื่อพิจารณาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  
ด้านการก าหนดจุดประสงค์และกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ัน

เตรียมการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  (Χ̅ = 4.33, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ ด้านการสร้างต้นแบบ

นวัตกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (Χ̅ = 4.00, S.D. = 0.27)  ด้านการทดลองใช้นวัตกรรม(Χ̅ = 3.92, 

S.D. = 0.50)  ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (Χ̅ = 3.59, S.D. = 
0.32) ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือด้านการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ (Χ̅ = 3.58, S.D. = 0.32) ผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ̅ =3.88 , S.D. =0.11) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 1 
  ผลการศึกษาพัฒนาการสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม  
การศึกษา (ประเมินโดย ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ และหัวหน้าวิชาการ) ให้คะแนนเทียบเกณฑ์ (Rubric 
Scouring) ดังแสดงข้อมูล ในตารางที่ 21 และแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที่ 7 แสดงสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
 

 2. ผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นข้ันตอน  
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาจากการเปรียบข้อมูล ระหว่างการทดลอง      
ครั้งที่ 1 -5 ได้ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 22 
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 จากผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning หลังใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพพบว่าครูมีสมรรถนะด้าน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้เครื่องมือ ให้คะแนนเทียบเกณฑ์ 
(Rubric Scouring) พัฒนาการจากการประเมินครั้งที่ 1- 5 ดังแสดงข้อมูล ในตารางที่ 23 น ามาแสดง
เป็นแผนภาพพัฒนาการสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning  ได้ดังนี ้
 

 
 

แผนภาพที่ 8 พัฒนาการของครูในการด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning 

 

 จากแผนภาพที่ 8  เมื่อพิจารณาพัฒนาการของครูในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning พบว่า ครั้งที่  1-5 ครูผู้สอนมีพัฒนาการในด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ สูงข้ึน  โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  ข้ันการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันเตรียมการ  (Χ̅ = 4.13, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ ข้ันสอนมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 3.87, S.D. = 0.92) และข้ันท ากิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 

3.67, S.D. = 0.72)  และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 

3.53, S.D. = 0.74) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ (Χ̅ = 
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3.13, S.D. = 0.92)  ในภาพรวมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (Χ̅ = 
3.67, S.D. = 0.09) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 นอกจากนี้ ในการศึกษาพัฒนาการของครูในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ยังมีการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความสามารถพัฒนาของครูในด้าน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาเมื่อน าข้อมูลมาสังเคราะห์ พบว่าด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครูผู้สอนสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้เหมาะสมดังนี้  
 ข้ันเตรียมการ ครูผู้สอนสามารถศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์  ก าหนดสาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะได้สอดคล้องเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ และเวลา
ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม ศึกษาและ
ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศึกษา ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดมีการพัฒนาการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมมากข้ึน  
 ข้ันสอน ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมมีลักษณะจูงใจหรือเร้าความสนใจให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการที่จะเรยีนรู้  เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกบัความรู้ใหม่ ใช้รูปแบบการสอน
ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางสมองในการสอนส่วนมากใช้เทคนิคการตั้งค าถามที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด 
ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
การมอบหมายภาระงาน (Task Base Learning) การใช้กรณีตัวอย่าง กระบวนการท างานกลุ่ม การ
สอนโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้เกม เพลง และการใช้สื่อการสอนที่
ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นรปูแบบการจัดการเรยีนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมีสว่นร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้สงูสดุ ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเน้นทักษะการคิดให้นักเรียน วิเคราะห์ สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมที่กระตุ้นเร้าความสนใจในการ
เรียนรู้ผ่านคลิปวีดิโอ มีกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดโดย นักเรียนเป็นผู้
จัดระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  
 ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เหมาะสมเข้ามาใช้ ได้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพราะสถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อ
เทคโนโลยีที่ให้ความสะดวก ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน  
ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนส่วนร่วมในการเรียนรู้การมอบหมายภาระงาน (Task Base Learning) 
การสอนแบบโคงงาน การใช้กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ กระบวนการท างานกลุ่ม การสอนโดย 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้เกม เพลง และการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริม
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การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น สร้างองค์ความรู้ มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ส่งเสริมวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่การท างาน 
 ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้และช้ินงาน  มีเกณฑ์การประเมินช้ินงานหรือภาระงานที่เหมาะสม
ประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนท าช้ินงานที่ได้ใช้ความรู้  
ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนดหรือการท าแบบฝึกหัดทั่วเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง 
 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกัน มีเครื่องมือ
วัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการวัดผลนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานของตนเองและ
ของผู้อื่น วัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ทั้งก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียนตรงตามจุดประสงค์ หรือผลการเรียนรู้  
 

 3. ผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นข้ันตอน
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาจากการเปรียบข้อมูล ระหว่างการทดลองครั้งที่ 
1 -5 (ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ ครูพี่เลี้ยง) โดยให้คะแนนเทียบเกณฑ์ 
(Rubric Scouring) ได้ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 23 
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 จากผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning หลังใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพพบว่าครูมีสมรรถนะด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดับมาก (Χ̅ = 3.73, S.D. = 0.05) 
โดยใช้เครื่องมือ ให้คะแนนเทียบเกณฑ์ (Rubric Scouring) (ประเมินโดย ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้าวิชาการ และครูพี่ เลี้ยง) โดยใช้เครื่องมือ ให้คะแนนเทียบเกณฑ์  (Rubric Scouring) 
พัฒนาการจากการประเมินครั้งที่  1- 5 ดังแสดงข้อมูล ตารางที่  23 น ามาแสดงเป็นแผนภาพ
พัฒนาการสมรรถนะของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  ได้ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ 9 พัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
 

 จากแผนภาพที่ 9  เมื่อพิจารณาพัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning พบว่า ครั้งที่ 1-5 ครูผู้สอนมีพัฒนาการในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning สูงข้ึน โดยเมื่อพิจารณาพัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning พบว่า  ข้ันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันเตรียมการสอน  (Χ̅ = 4.27, S.D. = 0.88) รองลงมาคือ ข้ันสอน และข้ันท า
กิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลีย่เทา่กัน (Χ̅ = 3.73, S.D. = 0.80) และข้ันสรุปบทเรยีนและประเมินผลการ
ท างานกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 3.67, S.D. = 0.90) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ัน
วิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ (Χ̅ = 3.27, S.D. = 0.88)  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบ  พบ ว่าพัฒ นาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด             
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Active Learning ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ̅ = 3.73, S.D. = 0.05) อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
 นอกจากนี้ในการศึกษาพัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ยังมีการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความสามารถในด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เมื่อน าข้อมลูมาสังเคราะห์ พบว่า  
 ข้ันเตรียมการ ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษามีการแจ้ง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ของเนื้อหาหรือบทเรียน จัดกลุ่มผู้เรียนเป็น
กลุ่มย่อยมีจ านวน 5- 6 คน จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูมีความพร้อมและเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง ด้วย
การยิ้มทักทายนักเรียน 
 ข้ันสอน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะจูงใจหรือเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิด
กระตือรือร้นต้องการที่จะเรยีนรู้ ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนสู่ความรู้ใหม ่ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางสมองในการสอนส่วนมากใช้
เทคนิคการตั้งค าถาม ระดมความคิด แข่งขันตอบค าถามซึ่งส่งเสริมทักษะคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ สู่การสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมได้แก่ การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การมอบหมายภาระงาน (Task Base Learning) การใช้กรณีตัวอย่าง 
กระบวนการท างานกลุ่ม การสอนโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
สืบเสาะหาความรู้ ใช้เกมที่แข่งขันเป็นทีม แข่งตอบค าถาม และการใช้สื่อการสอนที่สง่เสริมการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง สืบค้นและออกแบบสร้างผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ น าเสนอผลงาน ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และใช้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดให้นักเรียน วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด
โดย นักเรียนเป็นผู้จัดระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อแนะน า 
 ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มละ 5 -6 คน คละ
ความสามารถ น าคลิปวีดิโอ โปรแกรม Power Point มาใช้ประกอบกิจกรรม ได้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพราะสถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวก ส่งผลให้
นักเรียนมีความกระตือรือรน้และสนุกสนานในการเรียน  ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนส่วนร่วมในการ
เรียนรู้การมอบหมายภาระงาน (Task Base Learning) การใช้กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ 
กระบวนการท างานกลุ่ม การสอนโดย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้เกม 
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เพลง และการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมระดมความคิด 
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น สร้างผลงานและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมวินัยในการท างานเป็นทีม และการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการ
ท างาน 
 ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนสร้างความรู้และช้ินงาน  มีเกณฑ์การประเมินช้ินงานหรือภาระงานที่เหมาะสมประเมินผล
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความสามารถในการท าช้ินงานที่
ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนดหรือการท าแบบฝึกหัดทั่วไปเป็นผลงานที่เกิด
จากการใช้ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น สร้างเป็นผลงานทีเ่กิดจากความคิดสร้างสรรค์ และค านึงถึงความ
ต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง 
 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรยีน นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่น าเสนอได้ถูกต้องมีรปูแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ โดยครุผู้สอนได้เติมเต็มความรู้
ให้สมบูรณ์มากข้ึนก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกัน มีเครื่องมือวัดประเมินผลสอดคล้องกับ
วิธีการวัดผลนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานของตนเองและของผู้อื่น  วัดประเมินผลใน
รูปแบบที่หลากหลาย เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนตรงตาม
จุดประสงค์ หรือผลการเรียนรู้ เช่น ประเมินจากใบงาน การสรุปความรู้หน้าช้ันเรียน 
 4. ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้  
               การประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นข้ันตอนการพัฒนาพฤติกรรมของครู.ให้
เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในจัดการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบด้วยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูล การเข้าร่วมด าเนินสังเกตและบันทึกการ
จัดการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนในร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพหรือ  Professional 
Learning Community (PLC) อย่างสม ่าเสมอและสามารถน าความรู้เดิมมาผสมผสานเข้ากับความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
การจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุมปรึกษาหารือและมีความตั้งใจฟังด้วยท่าทีที่สนใจ
จริงในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ การค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้โดยการร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนครูได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ระหว่างการทดลองที่ได้พัฒนา
รูปแบบการนิเทศเสร็จสิ้นแล้วได้ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 24 ผลการประเมินคุณลกัษณะบุคคลแหง่การเรียนรู้ (ประเมนิโดยผูบ้รหิารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์และหัวหน้าวิชาการ)  
            หัวข้อการ 

        ประเมิน 
 ผู้โค้ช (N=3) 

คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ (50 คะแนน) 
รวม Χ̅ S.D. ครั้งที่ 1 

(10) 
ครั้งที่ 2 

(10) 
ครั้งที่ 3 

(10) 
ครั้งที่ 4 

(10) 
ครั้งที่ 5 

(10) 

ครูชั้น ป.4/1 คนที่1 6 7 8 9 10 40 8 1.58 
คนที่2 7 7 7 8 10 39 7.8 1.30 

คนที่3 6 8 8 10 9 41 8.2 1.48 

รวม 19 22 23 27 29    

Χ̅ 6.33 7.33 7.64 9.0 9.67    

S.D. 0.58 0.58 0.58 1.0 0.58    
ครูชั้น ป.4/2 คนที่1 7 7 9 10 10 43 8.6 1.52 

คนที่2 7 8 8 10 9 42 8.4 1.14 

คนที่3 7 8 9 9 9 42 8.4 0.89 
รวม 21 23 26 29 28    

Χ̅ 7.0 7.67 8.67 9.67 9.33    

S.D. 0 0.58 0.58 0.58 0.58    
ครูชั้น ป.5/1 คนที่1 6 8 8 9 9 40 8 1.22 

คนที่2 6 8 8 9 10 41 8.2 1.48 

คนที่3 7 7 8 10 10 42 8.4 1.52 
รวม 19 23 24 28 29    

Χ̅ 6.33 7.67 8 9.33 9.67    
S.D. 0.58 0.58 0 0.58 0.58    

ครูชั้น ป.5/2 คนที่1 7 7 9 10 10 43 8.6 1.52 

คนที่2 7 7 9 9 9 41 8.2 1.10 
คนที่3 8 7 9 9 9 42 8.4 0.89 

รวม 22 21 27 28 28    

Χ̅ 7.33 7 9 9.33 9.33    
S.D. 0.58 0 0 0.58 0.58    

 
หลัง 

รวม 81 89 100 112 114 496   
Χ̅ 6.75 7.42 8.34 9.33 9.50 33.07   

S.D. 0.5 0.32 0.61 0.27 0.20 1.23   
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 จากตารางที่ 24 ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นขข้ันตอนการศึกษา
พัฒนาพฤติกรรมของครูระหว่างการใช้รูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา จากการสังเกต 5 ครั้ง พบว่า ครูช้ัน ป.4/1, ครู
ช้ัน ป.4/2 , ครูช้ัน ป.5/1 และ ครูช้ัน ป.5/2  มีผลการประเมินพฤติกรรมของครูแต่ละครั้งเพิ่มข้ึน
ตามล าดับ ในระหว่างการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และจากภาพรวมการ

ประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ในครั้งที่1 (Χ̅ =6.75, S.D. =0.50) ครั้งที่ 2 (Χ̅ =7.42, 

S.D. =0.32) ครั้งที่3 (Χ̅ =8.34, S.D. =0.61)   ครั้งที่  4 (Χ̅ =9.33, S.D. =0.27) และ ครั้งที่  5  

(Χ̅ =9.50, S.D. =0.20) ครูผู้สอนมีพฤติกรรมทีแ่สดงถึงคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ดังแสดงในแผนภาพที่ 10 
 

 
 
แผนภาพที่ 10 พัฒนาการของครูด้านคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรูร้ะหว่างการใช้รปูแบบโรงเรียน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
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 นอกจากนี้ในการศึกษาพัฒนาการของครูผู้สอน ด้านคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้จาก
การสังเกตพฤติกรรมของครูที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มการพัฒนาวิชาชีพ ( PLC ) การเขียนแบบบันทึก
กิจกรรม ( Personal Log Book ) บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ประเด็นข้อสังเกตจุดที่ควรปรับปรุง
พัฒนา ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลที่ดีข้ึน ผล
การศึกษาพัฒนาการของครูด้านคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ระหว่างและหลังจากการใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพศึกษาพัฒนาการ 5 ช่วง  ๆ ละ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 10 
สัปดาห์ พบว่าครูมีพฤติกรรมเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจ
เสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในจัดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมด าเนิน
สังเกตและบันทึกการจัดการเรียนรู้แสดงความคิดเห็น มีส่วนในร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพหรือ
Professional Learning Community (PLC) อย่างสม ่าเสมอ สามารถน าความรู้เดิมมาผสมผสานเข้า
กับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อให้ได้แนวทาง
ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือและมีความตั้งใจฟังด้วยท่าทีที่สนใจจริงในขณะที่มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ ในระหว่างการทดลองได้สังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์ครูผู้สอนแบบไม่เป็น
ทางการ และพบว่าครูมีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา พบว่าครูมีส่วน
ร่วมในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการเข้าร่วมปรึกษาหารือ การรวบรวมประเด็นที่เป็นนักเรียน และ
อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้  
 2. จัดเตรียมข้อมูล ความรู้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือ  Professional 
Learning  Community (PLC)  พบว่าครูได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านนวัตกรรม และแนวทางการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม 
 3. ร่วมด าเนินการสังเกตช้ันเรียนอย่างสม ่าเสมอ  พบว่าครูมีความใฝ่รู้มากข้ึน เข้าร่วม
สังเกตการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดการทุกครั้ง ศึกษาท าความเข้าใจในเรื่องที่สอน และเรื่องที่จะต้อง
สังเกตการสอน โดยเมื่อต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง 
 4. สังเกตและบันทึกการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูเป็นผู้มีความช่างสังเกตและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแบบ
บันทึกกิจกรรม ได้อย่างละเอียด ชัดเจนตรงประเด็นสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาในการสอน
ครั้งต่อไปได้  
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 5. ใช้ค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ และแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนสามารถถอดความข้อความ
หรือค าพูดในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม พบว่าครูใช้ค าถามที่ชัดเจนตรง
ประเด็นเป็นค าถามในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างก าลังใจ 
 6. มี ส่ วนร่วม ใน ชุมชนแห่ งการ เรียนรู้ เชิ ง วิชาชีพ  หรือ  Professional Learning 
Community (PLC) อย่างสม ่าเสมอให้ก าลังใจ และมีความคิดในเชิงบวกขณะที่มีการปรึกษาหารือได้
อย่างเหมาะสม พบว่าครูเข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดการทุกครั้งแสดงความคิดเห็นใน
เชิงบวกเพื่อเสริมสร้างก าลังใจ 
 7. น าความรู้ เดิมมาผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge management) เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พบว่า ครูสามารถน าเทคนิคการสอน
ต่าง ๆ มาผสมผสานกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ท าให้นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
 8. ให้สาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุมปรึกษาหารือและมีความตั้งใจฟังด้วย
ท่าทีที่สนใจจริง ในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ พบว่าครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ในครั้งต่อไปได้ มีความคิดใน
เชิงบวกในขณะที่มีการปรึกษาหารือ และเสริมสร้างก าลังใจให้กับผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพสม ่าเสมอ  
 9. ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ พบว่าครูมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ในการจัดการ
เรียนรู้ และข่าวสารการศึกษา ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 10. น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยการร่วมมือกันปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบว่าครูเข้า
ร่วมกลุ่มครูผู้สอนตามระดับช้ันมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
สามารถสร้างช้ินงานที่น่าสนใจ 
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 5. ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  
                 ผลการประเมนิความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนเปน็ข้ันตอนการพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของ
นักเรียนด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ได้แก่พฤติกรรมของนักเรียนใน
การพัฒนาผลงาน ผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โดยประเมิน
จากความสามารถ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 2. ด้านการใช้
ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน 3. ด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข 
4. ด้านความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ และ5. ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการ
ของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว(ประเมินโดยครูผู้สอน)  ได้ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 25 
         
 

ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
ความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียน 
ระดับ

คุณภาพ 

ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

Χ̅ S.D. Χ̅ S.D. Χ̅ S.D. 

 
 

 
 
 

ป.4/1 
(29 คน) 

1.ความสามารถด้านการคิดวาง
แผนการท างานอย่างเป็น ระบบ 

25 15.98 0.65 16.98 0.43 16.98 0.86 

2. ความสามารถด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน 

25 
19.98 0.87 19.76 0.87 20.87 0.54 

3. ค ว ามสามารถด้ า นกา รคิ ด
วิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ 

25 
16.98 0.62 17.52 0.47 19.20 0.62 

4. ด้านความเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจ 25 15.23 0.52 16.58 0.85 21.05 0.85 

5. ด้านความสามารถสร้างชิ้นงาน
โดยค านึงถึง ความต้องการของผู้อ่ืน 

25 
14.52 0.85 17.20 0.62 21.42 0.52 

Χ̅  16.54 0.54 17.61 0.51 19.90 0.65 

S.D.  0.74  0.54  0.64  
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 
ความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียน 
ระดับ

คุณภาพ 

ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

Χ̅ S.D. Χ̅ S.D. Χ̅ S.D. 
 

 
 
 

ป.4/2 
(26 คน) 
 
 

1.ความสามารถดา้นการคิดวาง
แผนการท างานอย่างเป็น ระบบ 

25 
16.87 0.79 18.43 0.56 19.64 0.53 

2. ความสามารถด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน 

25 20.01 0.54 20.65 0.57 22.98 0.86 

3. ความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ 

25 20.01 0.54 20.65 0.57 22.98 0.86 

4. ด้านความเชื่อมั่นกล้าตดัสินใจ 25 20.22 0.84 20.95 0.84 21.54 0.47 

5. ด้านความสามารถสร้างชิ้นงาน
โดยค านงึถึง ความต้องการของผู้อ่ืน 

25 22.01 0.53 22.57 0.52 22.74 0.95 

Χ̅  19.84 0.75 20.65 0.84 21.97 0.47 

S.D.  0.81  0.64  0.74  

 
 
 
ป.5/1 

(19 คน) 
 

 

1.ความสามารถด้านการคิดวาง
แผนการท างานอย่างเป็น ระบบ 

25 
17.98 0.89 17.98 0.97 18.93 0.58 

2. ความสามารถด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน 

25 
21.98 0.34 22.65 0.65 23.87 0.75 

3. ค ว ามสามารถด้ า นกา รคิ ด
วิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ 

25 16.87 0.79 18.43 0.56 19.64 0.53 

4. ด้านความเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจ 25 22.01 0.53 22.57 0.52 22.74 0.95 

5. ด้านความสามารถสร้างชิ้นงาน
โดยค านึงถึง ความต้องการของผู้อ่ืน 

25 20.22 0.84 20.95 0.84 21.54 0.47 

Χ̅  19.81 0.84 20.52 0.74 21.34 0.65 

S.D.  0.67  0.84  0.98  

 
 
 
 
ป.5/2 

(24 คน) 
 

 

1.ความสามารถด้านการคิดวาง
แผนการท างานอย่างเป็น ระบบ 

25 
19.76 0.65 20.43 0.54 21.57 0.94 

2. ความสามารถด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน 

25 
22.87 0.65 23.67 0.87 24.87 0.54 

3. ค ว ามสามารถด้ า นกา รคิ ด
วิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ 

25 20.22 0.84 20.95 0.84 21.54 0.47 

4. ด้านความเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจ 25 22.01 0.53 22.57 0.52 22.74 0.95 

5. ด้านความสามารถสร้างชิ้นงาน
โดยค านึงถึง ความต้องการของผู้อ่ืน 

25 
19.98 0.87 19.76 0.87 20.87 0.54 

Χ̅  20.97 0.74 21.48 0.55 22.32 0.84 

S.D.  0.55  0.64  0.87  

ร ว ม 
98 คน 

Χ̅ 25 19.29  20.07  21.39  

S.D. 25 1.91  1.69  1.07  
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 จากตารางที่ 25 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
พบว่าพัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนโดยภาพรวมนักเรียนมี
พัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( Χ̅ =21.39, S.D. = 1.07) และเมื่อ
พิจารณาพัฒนาการในภาพรวม ครั้งที่1-3 พบว่า นักเรียนความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนข้ึนตามล าดับดังนี้ ครั้งที่ 1  (Χ̅ =19.29, S.D. =1.91) ครั้งที่ 2 (Χ̅ =20.07, S.D. = 

1.69) ครั้งที่ 3 (Χ̅ =21.39, S.D. = 1.07 ) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนในแต่ละด้านดังตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
            
 
 
 
 
 
 

 (N=98) 

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
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ครูชั้น ป.4/1 16.98 20.87 19.20 21.05 21.42 

ครูชั้น ป.4/2 19.64 22.98 22.98 21.54 22.74 

ครูชั้น ป.5/1 18.93 23.87 19.64 22.74 21.54 

ครูชั้น ป.5/2 21.57 24.87 21.54 22.74 20.87 

�̅� 19.28 23.15 20.84 22.02 21.64 

S.D. 1.90 1.70 1.75 0.86 0.79 

ล าดับ 5 1 4 2 3 
 
 จากตารางที่ 26 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
พบว่าพัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนโดยภาพรวมมีพัฒนาการใน
การจัดการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ของความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนสูงที่สุด  คือ ความสามารถด้านการ

ออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน (Χ̅ =23.15, S.D. = 1.70) รองลงมาคือด้านความเช่ือมั่นกล้าตัดสินใจ 

(Χ̅ = 22.02. S.D = 0.86) ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึง ความต้องการของผู้อื่น (Χ̅ = 

21.64, S.D. = 0.72) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุ (Χ̅ =21.64, S.D. = 0.79)  
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ต ่าที่สุดคือความสามารถด้านการคิด
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วางแผนการท างานอย่างเป็น ระบบ(Χ̅ = 3.12, S.D. = 0.45)  ตามล าดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 4 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11 
 

 
 
แผนภาพที่ 11 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนกัเรียนใน

แต่ละด้าน 
 

 นอกจากนี้จากการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์  ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยมีข้อค้นพบว่าจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนที่ปรากฏข้ึนเกิดจากการใช้ความรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
โดยประเมินจากความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะต่าง  ๆ ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน พิจารณาจากความสามารถ 5 ด้าน ดังนี้  
             1) ด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  
    เมื่อครูผู้สอนได้มอบหมายภาระงาน ในช่วงแรกครูต้องมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงให้ข้อแนะน า
ในการวางแผน ให้ข้อแนะน าเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและแก้ไขการท างานของนักเรียนให้เป็น
ระบบ ภายหลังนักเรียนมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาความสามารถวางแผนการท างานเป็นข้ันตอน
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227 

ได้ ได้ดีข้ีน นักเรียนท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ดี มีบรรยากาศร่วมกันท างานเป็นทีมในการร่วมสร้าง
ผลงาน  มีพัฒนาการในน าเสนอการประเมินผลการท างานของตนเองได้ดีข้ึน 
              2) ด้านการใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน  

 นักเรียนมีพัฒนาการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานดีข้ึนและปรากฎได้ชัดเจนจาก
การเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นข้อมูล ความรู้ และต้นแบบช้ินงานจากการสืบ
เสาะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต ประกอบกับการให้ข้อแสนอ
แนะของครูผู้สอนและครูผูเ้ข้ารว่มการสงัเกตการสอน ท าให้ไดแ้นวทางการสร้างช้ินงานของนักเรยีน มี
แนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาบริบทที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าเสนอแนวคิดที่มีจุดเด่น น่าสนใจ 
สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ 
              3) ด้านการคิดวิเคราะห์ปญัหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข  
    นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากคลิปวีดีโอ เหตุการณ์
สมมติที่ครูเลือกมาใช้ประกอบการสอนในช้ันเรียน สังเกตได้จากนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน และครูผู้สอนถึงสาเหตุและ วิธีแก้ไข แต่ละคนมีส่วนร่วมระบุ
ปัญหาและเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมภายในกลุ่มของตนเองเมื่อเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจมัก
ซักถามครูผู้สอนและมีการสืบค้นหาค าตอบอยู่เสมอ 
               4) ด้านความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ  

 นักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออก สังเกตได้จากความกระตือรือร้นใน
การท างานร่วมกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนภายในกลุ่ม เพื่อ
พบปัญหามักซักถามครผูู้สอนและมีการสบืค้นหาค าตอบอยู่เสมอ อธิบายและน าเสนอสิ่งที่ค้นพบ และ
ผลงานของตนเองได้ดี 
              5) ด้านความสามารถสร้างช้ินงาน 
            โดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้างเมื่อครูผู้สอนได้มอบหมายภาระงาน
ให้นักเรียนคิด สร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมของนักเรียนน้ัน ในช่วงแรกครูต้องมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงใช้
ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด แนะน าแหล่งสืบค้น และตัวอย่างนวัตกรรมที่เคยมีผู้สร้างไว้แล้วและ
ได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันพบว่านักเรียนสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนช้ินงานได้ตามค าแนะน า
เหมาะสมกับความต้องการของสังคมรอบข้างเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายสะดวก ลงทุนน้อยสามารถน าไปใช้
ได้จริง 
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       6. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงเชิงวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้เครื่องมือสอบถามแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยความคิดเห็น 3 ด้าน คือ ด้านความ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ด้านการน ารูปแบบไปใช้ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน า
รูปแบบไปใช้ดังแสดงในตารางที่ 27 
 
 
 

ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของครผููส้อนที่มีตอ่รปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ 
ข้อ รายการแสดงความคิดเห็น  �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

 ด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

1 
หลักการและวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน 

4.89 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

2 

กระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 Analysis ศึกษารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็น 
ขั้นที่ 2 Empower ให้ความรู้ และสร้างก าลังใจ 
ขั้นที่ 3 Collaborate มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ 
ขั้นที่ 4 Apply ทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 Disseminate น าความรู้เผยแพร่เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 
มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย เน้นการมีส่วนร่วมและ สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.01 0.33 เห็นด้วยมาก 3 

3 
แผนการพัฒนาวิชาชีพมีความชัดเจนและเป็นระบบเข้าใจง่าย
และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 

4.23 0.87 เห็นด้วยมาก 2 

4 
การนิเทศติดตาม วัดและประเมินผลผ่านการใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคมออนไลน์ 

3.80 0.66 เห็นด้วยมาก 5 

5 เปิดโอกาสการร่วมคิด ร่วมท างานกันแบบมืออาชีพ 3.98 0.91 เห็นด้วยมาก 4 
 รวมด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 4.18 0.75 เห็นด้วยมาก 2 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 
ข้อ รายการแสดงความคิดเห็น  �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

 ด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 ด้านการน ารูปแบบไปใช้ 

1 

การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามี
ความเหมาะสม 

4.39 0.63 เห็นด้วยมาก 2 

2 
การให้ความรู้เก่ียวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning   ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 

4.50 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

3 
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)เป็นกระบวนการที่
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ 

4.20 0.76 เห็นด้วยมาก 3 

ข้อ รายการแสดงความคิดเห็น (N = 4) �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

 
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

    

4 

ขั้นตอนการทบทวนการปฏิ บั ติ สิ่ งที่ ได้ เรียนรู้  และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน โดยการประเมินผลร่วมกัน
และน าผลลัพธ์ที่ดี มีการยอมรับมาใช้ในองค์กรช่วยให้การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.64 0.76 เห็นด้วยมาก 4 

5 

ขั้นตอนการเผยแพร่เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ โดยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนมีความ
เหมาะสม 

3.57 0.76 เห็นด้วยมาก 5 

 รวมด้านการน ารูปแบบไปใช้ 4.06 0.76 เห็นด้วยมาก 3 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 
ข้อ รายการแสดงความคิดเห็น  �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

 ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน ารูปแบบไปใช้ 

1 
ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ถูกต้องตรงกัน 

4.44 0.76 เห็นด้วยมาก 1 

2 
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดActive learning 

4.52 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 2 

3 
เสริมสร้างสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ตามแนวคิดActive learning 

4.52 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 2 

4 ส่งเสริมคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู 3.64 0.84 เห็นด้วยมาก 4 

5 
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

3.97 0.45 เห็นด้วยมาก 3 

 รวมด้านประโยชน์ท่ีเกิดจากการน ารูปแบบไปใช้ 4.22 0.76 เห็นด้วยมาก 1 

 ภาพรวม 4.15 0.73 เห็นด้วยมาก  

 
   จากตารางที่ 27 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
เชิงวิชาชีพในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (Χ̅ =4.15, S.D. = 0.73)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูมีความ
คิดเห็นด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน า
รูปแบบไปใช้ (Χ̅ = 4.22 S.D. = 0.76) รองลงมา คือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน(Χ̅ = 4.18, S.D. = 0.76) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการน ารูปแบบไปใช้ (Χ̅ = 4.06, S.D. = 
0.76) ตามล าดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 
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แผนภาพที่ 12 ผลการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงเชิง

วิชาชีพ 
 

 จากแผนภาพที่ 12 ผลการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ พบว่าความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
เชิงวิชาชีพ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน ารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับสงูสดุ ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ ถูกต้องตรงกันช่วยเสริมสร้างสมรรถนะด้านก ารออกแบบและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive learning ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู 
รองลงมาคือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีความคิดเห็นว่าหลักการและ
วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน รูปแบบมีข้ันตอนที่ความ
เหมาะสมเข้าใจง่าย เน้นการมีส่วนร่วมและ สามารถน าไปใช้ได้จริงแผนการพัฒนาวิชาชีพมีความ
ชัดเจนและเป็นระบบเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 มีการนิเทศติดตาม ผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสการร่วมคิด ร่วมท างานกันแบบมืออาชีพ และล าดับสุดท้าย 
คือ ด้านการน ารูปแบบไปใช้ พบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning  ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มมากข้ึน การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่มีความเหมาะสมการพัฒนาบทเรียน
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพ

ดา้นความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจบุนั ดา้นการน ารูปแบบไปใช้ ดา้นประโยชนท่ี์เกิดจากการน ารูปแบบไปใช้
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ร่วมกัน (Lesson Study) การทบทวนการปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียน โดยการประเมินผลร่วมกัน เป็นกระบวนการที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 หลังจากการทดลองรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษากับกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรปูแบบโรงเรียนชุมชนแหง่การเรยีนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อไปนี้ 
  1.1  ประสิทธิผลที่เกิดกับครูผู้สอน คือ สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning 2) สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning และคุณลักษณะของการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ความคิดเห็นของครทูี่มีต่อรปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 
   1.2 ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนที่เรียนกับครูผู้สอนท่ใช้
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน   
  2. ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยน าผลการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มาพิจารณาความ
เหมาะสมตามองค์ประกอบต่าง ๆ  โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกระบวนการของรูปแบบจากการน าไป
จัดการพัฒนาวิชาชีพในข้ันตอนที่ 3 ของการวิจัยแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณา และน ามาปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อ
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เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์  
 

ตอนท่ี 3 ผลการขยายผลรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 ประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ของครูผู้สอนประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning และสมรรถนะด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตามแนวคิด Active learning กลุ่มขยายผล ดังนี้ 
 1. ประสิทธิผลสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถของ
ครูผู้สอนด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ครูสอนต้องค้นพบวิธีการสอนของตัวเองซึ่ง
อาจจะน าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่
เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วน
ของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละครั้งโดยครูต้องสามารถพัฒนาตัวเองตามขั้นตอนของการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาของครูในการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
ประเมินครูผู้สอนหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชากา 
ครูพี่เลี้ยง ประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดจุดประสงค์และกรอบแนวคิด
ของกระบวนการเรียนรู้ ด้านการสร้างต้นแบบนวัตกรรม  ด้านการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม และ ด้านการทดลองใช้นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

234 

ตารางที่ 28 ผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา กลุ่ม
ขยายผล 
             
 
 
 

ครูผู้สอน 
(N=4) 

สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
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) 

5.
 ด้
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(5
) 

 

ครูชั้น ป.4/1 4.00 4.33 3.67 3.67 4.00 4.00 0.33 
ครูชั้น ป.4/2 4.00 3.67 3.33 3.33 4.00 3.67 0.34 
ครูชั้น ป.5/1 5.00 3.67 3.67 3.67 4.00 4.11 0.77 
ครูชั้น ป.5/2 5.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.33 0.58 

�̅� 4.5 3.92 3.67 3.67 3.92 3.94  

S.D. 0.58 0.35 0.27 0.27 0.17 0.34  

ล าดับ 1 2 3 3 2   

 
  จากตารางที่  28 ผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  อยู่ในระดับมาก 

(Χ̅ =3.94 , S.D. =0.34)  เมื่อพิจารณาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  ด้านการ
ก าหนดจุดประสงค์และกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ  (Χ̅ = 4.5, S.D. = 0.58) รองลงมามีคือ ด้านการสร้างต้นแบบนวัตกรรม  มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ (Χ̅ = 33.92, S.D. = 0.35)  ด้านการทดลองใช้นวัตกรรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (Χ̅ = 3.62, 

S.D. = 0.17) ข้ันด้านการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (Χ̅ = 3.67, S.D. = 

0.27) และ ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม (Χ̅ = 3.67, S.D. = 0.27) ตามล าดับซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 ผลการศึกษาพัฒนาการสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (ประเมินโดย ผู้บริหาร หัวหน้า
วิชาการและครูพี่เลี้ยง) โดยใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
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การศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้คะแนนเทียบเกณฑ์ 
(Rubric Scouring) ดังแสดงข้อมูล ในตารางที่ 28 และแผนภาพที่ 13 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 13 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาทีส่่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 

 2. ประสิทธิผลสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา คือ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการเตรียมการ 2) ข้ันการสอน 3) ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 4) ข้ัน
วิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5)ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มจากการ
เปรียบข้อมูล ระหว่างการทดลองครั้งที่ 1 -3 ได้ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 30 
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 จากผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning หลังใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพพบว่าครูมีสมรรถนะด้าน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดับมาก (Χ̅ = 3.64, S.D. = 
0.09) โดยใช้เครื่องมือ ให้คะแนนเทียบเกณฑ์ (Rubric Scouring) พัฒนาการจากการประเมินครั้งที่ 
1- 3 ดังแสดงข้อมูล ในตารางที่ 29 น ามาแสดงเป็นแผนภาพพัฒนาการสมรรถนะของครูในด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  ได้ดังนี ้
 

 
 

แผนภาพที่ 14 พัฒนาการของครูในการด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning 

 

 จากตารางที่ 29 ผลการประเมินพัฒนาการของครูในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning พบว่า ครั้งที่  1-5 ครูผู้สอนมีพัฒนาการในด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง

วิชาชีพ มีพัฒนาการสูงข้ึนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ̅ = 3.64, S.D. = 0.09)  โดยเมื่อพิจารณา
สมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  ข้ันการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learningที่ส่งเสรมิการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 

คือ ข้ันเตรียมการ  (Χ̅ = 4.00, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ข้ันสอนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 3.98, 

S.D. = 0.78) และข้ันท ากิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 3.44, S.D. = 0.73)  และข้ันสรุป
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บทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 3.67, S.D. = 0.87) และด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ (Χ̅ = 3.33, S.D. = 1.00) ตามล าดับ 
 3.ประสิทธิผลสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ประเมินโดยผู้บริหารหัวหน้า
วิชาการ และครูพ่ีเลี้ยง  
 ประสิทธิผลสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา คือการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้แล้ว 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการเตรื ยมการ 2) ข้ันการสอน 3) ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 4) ข้ัน
วิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม โดยใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ให้คะแนนเทียบ
เกณฑ์ (Rubric Scouring) ประเมินครั้งที่ 1-3 
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 จากผลการประเมินสมรรถนะของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning หลังใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพพบว่าครูมีสมรรถนะด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ในระดับมาก (Χ̅ = 3.73, S.D. = 0.03) 
โดยใช้เครื่องมือ ให้คะแนนเทียบเกณฑ์ (Rubric Scouring) (ประเมินโดย ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ 
และครูพี่ เลี้ยง) โดยใช้เครื่องมือ ให้คะแนนเทียบเกณฑ์ (Rubric Scouring) พัฒนาการจากการ
ประเมินครั้งที่ 1- 3 ดังแสดงข้อมูล ตารางที่ 30 น ามาแสดงเป็นแผนภาพพัฒนาการสมรรถนะของครู
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  ได้ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ 15 พัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
 
 จากตารางที่ 30 ผลการศึกษาพัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning พบว่า ครั้งที่ 1-3 ครูผู้สอนมีพัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning มีพัฒนาการสูงข้ึน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Χ̅ = 3.73, 
S.D. = 0.03)  โดยเมื่อพิจารณาพัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning พบว่า  ข้ันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ข้ันเตรียมการสอน  (Χ̅ = 4.11, S.D. = 0.39) รองลงมาคือ ข้ันสอน และข้ันท ากิจกรรมกลุม่มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 3.78, S.D. = 0.83) และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากัน (Χ̅ = 3.67, S.D. = 0.87) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงาน

และทดสอบ (Χ̅ = 3.33, S.D. = 1.00)  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า
พัฒนาการของครูในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
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หลังการใช้รูปแบบครูมีสมรรถนะด้านกระบวนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning  สูงข้ึน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
 4. ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นข้ันตอนการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
ระหว่างการทดลองและภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฯ ของ
กลุ่มขยายผลเสร็จสิ้นแล้วได้ผลดังนี้  
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ตารางที่ 31 ผลการประเมินคุณลกัษณะบุคคลแหง่การเรียนรู้ กลุ่มขยายผล 
            หัวข้อการ 

        ประเมิน 
 ครูผู้สังเกตการสอน 
      

คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ (30 คะแนน) รวม Χ̅ S.D. 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

   

ครูชั้น ป.4/1 คนที่1 7 8 9 24 8 1 

คนที่2 8 9 9 26 8.67 0.58 

คนที่3 6 7 8 21 7.00 1.00 
รวม 21 24 26    

Χ̅ 7 8 8.67    

S.D. 1 1 0.58    

ครูชั้น ป.4/2 คนที่1 7 8 10 25 8.33 1.53 
คนที่2 7 7 8 22 7.33 0.58 

คนที่3 8 8 9 25 8.33 0.58 

รวม 22 23 27    

Χ̅ 7.33 7.67 9    

S.D. 0.58 0.58 1    

ครูชั้น ป.5/1 คนที่1 9 9 10 28 9.33 0.58 

คนที่2 8 9 10 27 9.00 1.00 
คนที่3 8 9 10 27 9.00 1.00 

รวม 25 27 30    

Χ̅ 8.33 9 10    

S.D. 0.58 0 0    
ครูชั้น ป.5/2 คนที่1 7 8 9 24 8.00 1.00 

คนที่2 8 9 10 27 9.00 1.00 

คนที่3 7 8 10 15 5.00 4.36 
รวม 22 25 29    

Χ̅ 7.33 8.33 9.67    

S.D. 0.58 0.58 0.58    

 
หลัง 

รวม 90 99 102 291   

Χ̅ 7.50 8.25 8.50 24.25   

S.D. 0.80 0.75 0.78 3.60   
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 จากตารางที่ 31 ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นขข้ันตอนการศึกษา
พัฒนาพฤติกรรมของครูระหว่างการใช้รูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา จากการสังเกต 3 ครั้ง พบว่า ครูช้ัน ป.4/1, ครู
ช้ัน ป.4/2 , ครูช้ัน ป.5/1 และ ครูช้ัน ป.5/2  มีผลการประเมินพฤติกรรมของครูแต่ละครั้งเพิ่มข้ึน
ตามล าดับ ในระหว่างการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และจากภาพรวมการ

ประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ในครั้งที่1 (Χ̅ =7.50, S.D. =0.80) ครั้งที่ 2 (Χ̅ =8.25, 

S.D. =0.75) ครั้งที่3 (Χ̅ =8.50, S.D. =0.78)   ครูผู้สอนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะของการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 16 
 

 
 
แผนภาพที่ 16 พัฒนาการของครูด้านคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรูร้ะหว่างการใช้รปูแบบโรงเรียน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
 

 4. ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน (ประเมินโดย
ครูผู้สอน) กลุ่มขยายผล  
                 ผลการประเมนิความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนเปน็ข้ันตอนการพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของ
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นักเรียนด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ได้แก่พฤติกรรมของนักเรียนใน
การพัฒนาผลงาน ผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โดยประเมิน
จากความสามารถ 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 2.ด้านการใช้
ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน 3.ด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข 4.
ด้านความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ และ5.ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของ
ผู้อื่นและสังคมรอบข้าง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว(ประเมินโดยครูผู้สอน)  ได้ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 32 
 
 

ตารางที่ 32 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน กลุม่ขยายผล  

 
 จากตารางที่ 32 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
พบว่าพัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนโดยภาพรวมมีพัฒนาการใน
การจัดการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ของความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนสูงที่สุด  คือ ความสามารถด้านการ

ออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน (Χ̅ =22.5, S.D. = 0.42) รองลงมาคือด้านความเช่ือมั่นกล้าตัดสินใจ 

 
 
 
 

ระดับช้ัน  

 
 
 
 

 
จ านวน 

 
 
 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
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   1 2 3 4 5 

ป.4/1 25 25 19.76 21.99 19.96 20.86 20.01 

ป.4/2 24 25 19.76 22.76 19.96 20.65 20.01 

ป.5/1 28 25 18.86 22.65 18.89 21.68 20.86 

ป.5/2 27 25 19.66 23.65 19.67 21.99 22.87 

Χ̅   19.5 22.5 19.6 21.1 20.3 

S.D.   0.52 0.42 0.62 0.54 0.49 

ล าดับ   5 1 4 2 3 
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(Χ̅ = 21.1. S.D = 0.54) ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึง ความต้องการของผู้อื่น (Χ̅ = 

20.3, S.D. = 0.49) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุ (Χ̅ =19.6, S.D. = 0.62)  
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ต ่าที่สุดคือความสามารถด้านการคิด

วางแผนการท างานอย่างเป็น ระบบ(Χ̅ = 19.5, S.D. = 0.52)  ตามล าดับ  
 

        5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา แสดงในตารางที่ 34 
 
ตารางที่ 33 แสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
กลุ่มขยายผล 

ข้อ รายการแสดงความคิดเห็น  �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 
 ด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน     

1 
หลักการและวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน 

4.87 0.76 
เห็นด้วยมาก

ท่ีสุด 
1 

2 

กระบวนการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
ข้ันท่ี 1 Analysis ศึกษารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
ข้ันท่ี 2 Empower ให้ความรู้ และสร้างก าลังใจ 
ข้ันท่ี 3 Collaborate มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ 
ข้ันท่ี 4 Apply ทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ข้ันท่ี 5 Disseminate น าความรู้เผยแพร่เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 
มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย เน้นการมีส่วนร่วมและ สามารถน าไปใช้ได้จริง 

4.35 0.43 เห็นด้วยมาก 3 

3 
แผนการพัฒนาวิชาชีพมีความชัดเจนและเป็นระบบเข้าใจง่ายและ
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 

4.40 0.65 เห็นด้วยมาก 2 

4 
การนิเทศติดตาม วัดและประเมินผลผ่านการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์ 

4.01 0.68 เห็นด้วยมาก 5 

5 เปิดโอกาสการร่วมคิด ร่วมท างานกันแบบมืออาชีพ 4.12 0.60 เห็นด้วยมาก 4 

 รวมด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 4.35 0.65 เห็นด้วยมาก 2 
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ตารางที่ 33 (ต่อ) 
ข้อ รายการแสดงความคิดเห็น  �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

 ด้านการน ารูปแบบไปใช้     

1 

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพท่ีเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความเหมาะสม 

4.15 0.67 เห็นด้วยมาก 2 

2 
การให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning   ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มมาก
ข้ึน 

4.25 0.96 เห็นด้วยมาก 1 

3 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)เป็นกระบวนการท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ี
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.95 0.54 

 
 
 

เห็นด้วยมาก 

3 

4 

ข้ันตอนการทบทวนการปฏิบัติสิ่ งท่ี ได้ เรียน รู้ และการส ร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน โดยการประเมินผลร่วมกันและน าผลลัพธ์ท่ีดีมีการ
ยอมรับมาใช้ในองค์กรช่วยให้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

3.90 0.61 

 
 
 

เห็นด้วยมาก 

4 

5 
ข้ันตอนการเผยแพร่เพื่อน าไปประยุกต์ใช้โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนานวัตกรรมของนักเรียนมีความเหมาะสม 

3.88 0.73 
 
 

เห็นด้วยมาก 
5 

 รวมด้านการน ารูปแบบไปใช้ 3.25 0.76  3 

 ด้านประโยชน์ท่ีเกิดจากการน ารูปแบบไปใช้     

1 
ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาท่ีถูกต้องตรงกัน 

4.90 0.63 
เห็นด้วยมาก

ท่ีสุด 
1 

2 
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active learning 

4.40 0.62 เห็นด้วยมาก 2 

3 
เสริมสร้างสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตาม
แนวคิดActive learning 

4.40 0.62 เห็นด้วยมาก 2 

4 ส่งเสริมคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู 4.00 0.32 เห็นด้วยมาก 4 

5 
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

4.35 0.54 เห็นด้วยมาก 3 

 รวมด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน ารูปแบบไปใช้ 4.41 0.43 เห็นด้วยมาก 1 

 ภาพรวม 4.00 0.64 เห็นด้วยมาก  
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 จากตารางที่ 33  แสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ ในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสมต่อการจัด

การศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (Χ̅ =4.00, S.D. = 0.64)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ครูมีความคิดเห็นด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อยูใ่นระดับสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่เกิดจาก

การน ารูปแบบไปใช้ (Χ̅ =4.41, S.D. = 0.43) รองลงมา คือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

ในปัจจุบัน(Χ̅ =4.35, S.D. = 0.65) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการน ารูปแบบไปใช้. (Χ̅ = 3.25, S.D. 
= 0.76)  ตามล าดับ 
 

 
  
แผนภาพที่ 17 เปรียบเทียบผลการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการ

เรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
 

 จากแผนภาพที่ 17 ผลการเปรียบเทียบผลการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ พบว่าความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อรูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน ารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับสูงสุด 
ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถใน

3.95

4

4.05

4.1
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4.2

4.25
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพ

ดา้นความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจบุนั ดา้นการน ารูปแบบไปใช้ ดา้นประโยชนท่ี์เกิดจากการน ารูปแบบไปใช้
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การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษาที่ถูกต้องตรงกันช่วยเสรมิสร้างสมรรถนะด้าน
การออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของครู รองลงมาคือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีความคิดเห็นว่า
หลักการและวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมสอดคล้องต่อการจดัการศึกษาในปัจจบุัน รูปแบบมีขั้นตอน
ที่ความเหมาะสมเข้าใจง่าย เน้นการมีส่วนร่วมและ สามารถน าไปใช้ได้จริงแผนการพัฒนาวิชาชีพมี
ความชัดเจนและเป็นระบบเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 มีการนิเทศติดตาม 
ผ่านการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสการร่วมคิด ร่วมท างานกันแบบมืออาชีพ และล าดับ
สุดท้าย คือ ด้านการน ารูปแบบไปใช้ พบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning   ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่มีความเหมาะสม         
การพัฒนาบทเรียนรว่มกัน (Lesson Study) การทบทวนการปฏิบัติสิง่ที่ได้เรียนรู้ และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน โดยการประเมินผลร่วมกัน เป็นกระบวนการที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทท่ี 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพ
ของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสรา้งสมรรถนะของครูในการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย
ประกอบด้วย 2.1) สมรรถนะของครูด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา 2.2)สมรรถนะ
ของครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 2.3)สมรรถนะของครูด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 2.3)คุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  2.4)ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 3)เพื่อขยายผลการน ารูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ใช้
วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :R&D) โดยใช้กระบวนการแบบแผน
ผส มผ ส าน วิ ธี  (Mixed Method Research) ร่ วม กั บ ก าร ใช้ แบบ แผ น การ วิจั ย แบบ  Pre-
Experimental Design แบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่ม มีการทดลองก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (One Group Pretest-Posttest Design) (Campbell 
And Standley.1963:8) รวมทั้งผสมผสานการวิจัยแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของการ
ทดลองต่ อ เนื่ อ ง (Quasi Experimental Design : Equivalent Time-Samples Design) กลุ่ ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย  ระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน 19 
คน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 4-5 จ านวน 4 คน 
และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 จ านวน 102 คน ที่ก าลังศึกษา
ในปีการศึกษา 2562  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
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วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะมีรายละเอียด
ดังนี ้
 

สรุปผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (AECAD Model ) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  1) หลักการ 
รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เป็นการด าเนินการร่วมกันของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะของครูในการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning โดยมีเป้าหมายที่มุ่งส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
2) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning และพัฒนา
ครูผู้สอนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษา ความสามารถออกแบบและกระบวนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และน าเสนอผลงานหรือช้ินงานได้อย่างสร้างสรรค์ 3) เงื่อนไขส าคัญในการ
น ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ (1) ผู้บริหารทุกระดับมีความตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนาโรงเรียน
ชุมชนการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพให้การสนับสนุน สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมมีความเป็น
กัลยาณมิตรเคารพซึ่งกันและกัน (2) ครูมีความมุ่งมั่นจริงใจร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยความเต็มใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4) ข้ันตอนการด าเนินการตามรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแน วคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
(AECAD Model)  ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน      
 ข้ันที่ 1 Analysis (ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็นนโยบายและวิธีการ
พัฒนาวิชาชีพ)  
 ข้ันที่ 2 Empower (ร่วมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning)  
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 ข้ันที่ 3 Collaboration (ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ) 
    3.1 Set Goal (ก าหนดประเด็นทีจ่ะพฒันา สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน)  
     3.2 Plan (วางแผนการสอน และพัฒนาเครื่องมือ )  
     3.3 Implement (ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ตามที่ได้วางแผนไว้)   
     3.4 Reflect (สะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้) 
 ข้ันที่ 4 Applying น าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและน าความรูท้ีด่ีมีการยอมรบัมาใช้ในองค์กร  
 ข้ันที่  5 Dissemination การเผยแพร่เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้ เป็นระยะที่ผู้ บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  คณะครูทุกคน มาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชซึ่งกันและกัน  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โค้ช วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้รับการโค้ช การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
การเสริมแรง การให้ก าลังใจซึ่งกันแลกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีผลสรุปดังนี้ 
  2.1 ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   2.1.1 สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา การ
พัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ครูสอนต้อง
ออกแบบวิธีการจัดการเรยีนรู้ของตัวเองซึง่อาจจะน าเอาวิธีการหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยผู้สอน
จะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะ
ความสามารถของนักเรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละ
ครั้งโดยสร้างเป็นผังมโนทัศน์แสดงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูก าหนดข้ึน  
หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  ครูผู้สอนมีสมรรถนะการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และพบว่า ด้านการก าหนดจุดประสงค์และกรอบแนวคิดของ
กระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างต้นแบบนวัตกรรม  ด้านการทดลองใช้
นวัตกรรม ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือด้าน
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
   2.1.2 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาพัฒนาการในด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยสังเกต 5 ครั้ง พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการออกแบบการ
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จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มข้ึนตามล าดับ  จากการสังเกตครั้งที่  3-5 พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละข้ันตอน พบว่า ข้ันการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันเตรียมการสอน รองลงมาคือ ข้ันสอน ข้ันท า
กิจกรรมกลุ่ม ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ัน
วิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  
 ข้ันเตรียมการ ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์หลักสูตรก าหนดสาระส าคัญ วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมมากข้ึน 
 ข้ันสอน ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมทีมีลักษณะจูงใจหรือเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้  ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางสมอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และใช้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดให้นักเรียน วิเคราะห์ สร้างสรรค์  
 ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม
เข้ามาใช้ ได้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสม
สอดคล้องกับกระบวนการและเวลามากข้ึน 
 ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ  ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนสร้างความรู้และช้ินงาน  มีเกณฑ์การประเมินช้ินงานหรือภาระงานที่เหมาะสมประเมินผลได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด นักเรียนใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ท าช้ินงานมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนดหรือการท าแบบฝึกหัดทั่วไป 
 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกัน มีเครื่องมือวัด
ประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการวัดผลนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานของตนเองและของ
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ผู้อื่น วัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียนตรงตามจุดประสงค์ หรือผลการเรียนรู้  
   2.1.3 สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาการในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยสังเกต 5 ครั้ง พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มข้ึนตามล าดับ ครั้งที่ 4-5 ครูผู้สอนมีสมรรถนะการด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีพัฒนาการสูงข้ึน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning พบว่า  ข้ันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningที่ส่งเสรมิการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันเตรียมการสอน รองลงมาคือ ข้ัน
สอน และข้ันท ากิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างาน
กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ   
 ข้ันเตรียมการ ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษามีการแจ้ง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ของเนื้อหาหรือบทเรียน จัดกลุ่มผู้เรียนเป็น
กลุ่มย่อย จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วนบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง และมีความพร้อมและ
เข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลามากข้ึน  
 ข้ันสอน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะจูงใจหรือเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิด
กระตือรือร้นต้องการที่จะเรยีนรู้ ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ สู่การสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมได้
มากขึ้น 
 ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่ม คละความสามารถ ส่งผล
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน  ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนส่วนร่วมใน
การเรียนรู้การมอบหมายภาระงาน (Task Base Learning) การใช้กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ 
กระบวนการท างานกลุ่ม การสอนโดย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และการใช้สื่อการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมระดมความคิด และส่งเสริมวินัยในการท างานเป็นทีม  
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 ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนสร้างความรู้และช้ินงาน  มีเกณฑ์การประเมินช้ินงานหรือภาระงานที่เหมาะสมประเมินผลได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลงานที่ได้เกิดจากการใช้ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น สร้างเป็น
ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยครูผู้สอนได้เติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์มากขึ้นก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น  
  2.2. ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ พบว่าพัฒนาการคุณลักษณะ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยสังเกต 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-5 พบว่า มีพัฒนาการในระดับเพิ่มข้ึนตามล าดับ 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงที่สุด  
คือ มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา รองลงมาคือ ร่วมด าเนินการ
สังเกตช้ันเรียนอย่างสม ่าเสมอน าความรู้เดิมมาผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สังเกตและบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีส่วนในร่ วม
ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional  Learning  Community (PLC) อย่างสม ่าเสมอให้ก าลังใจ 
และมีความคิดในเชิงบวกขณะที่มีการปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้โดยการร่วมมอืกันปรับปรงุและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนร่วมกับเพือ่นครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้สาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุมปรกึษาหารอืและมีความ
ตั้งใจฟังด้วยท่าทีที่สนใจจริง  ในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ ใช้ค าถามเพื่อให้ได้
ค าตอบ  และแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนสามารถถอดความข้อความหรือค าพูดในขณะที่มีการประชุม
ปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสมและด้านที่มีค่าเฉลีย่ของพัฒนาการคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ต ่า
ที่สุดคือจัดเตรียมข้อมูล ความรู้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือ  Professional Learning  
Community (PLC) ตามล าดับ 
  นอกจากนี้ในการศึกษาพัฒนาการของครูผู้สอน ด้านคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้จาก
การสังเกตพฤติกรรมของครูที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มการพัฒนาวิชาชีพ ( PLC ) การเขียนแบบบันทึก
กิจกรรม ( Personal Log BooK ) บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ประเด็นข้อสังเกตจุดที่ควรปรับปรุง
พัฒนา ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลที่ดีข้ึน ผล
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การศึกษาพัฒนาการของครูด้านคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ระหว่างและหลังจากการใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ช่วงละ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าครูมี
พฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนมากข้ึน   
  2.3. ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนพบว่า
พัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีน ครูผู้สอนเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรม โดย
สังเกต 3 ครั้ง พบว่า ครั้งที่ 1-3 มีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้สูงที่สุด คือ ด้าน
ความสามารถด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็น ระบบรองลงมาคือด้านความเช่ือมั่นกล้า
ตัดสินใจ ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ วิธีแก้ไข และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ต ่าที่สุดคือความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานตามล าดับ 
    2.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านความ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูมี
ความคิดเห็นด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน า
รูปแบบไปใช้ รองลงมา คือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และอันดับสุดท้ายคือ 
ด้านการน ารูปแบบไปใช้ ตามล าดับ 
 3. ผลการขยายผลรูปแบบรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  กับโรงเรียนในสังกัดที่ไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า 
  3.1 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
         3.1.1 สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาพบว่า
ครูผู้สอนมีความสามารถในการการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา สามารถออกแบบสัดส่วน
ของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละครั้งโดยสร้างเป็นผังมโนทัศน์แสดงรูปแบบวิธีการจัดการ
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เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดข้ึนและนวัตกรรมที่ครูออกแบบคือวิธีการสอนที่ใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามที่ส่งเสริมการคิด ประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ แก้ปัญหาร่วมกัน ผลการประเมินพบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการ
ก าหนดจุดประสงค์และกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
สร้างต้นแบบนวัตกรรม  ด้านการทดลองใช้นวัตกรรม ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือด้านการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
         3.1.2 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษากลุ่มขยายผล พบว่าหลัง
การใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีพัฒนาการสูงข้ึน ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง-มาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  ข้ันการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันเตรียมการ รองลงมาคือ ข้ันสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ข้ันท า
กิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลีย่เทา่กัน และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ   
        3.1.3 สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มขยายผล โดย
สังเกต 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-3 พบว่า ครูผู้สอนมีพัฒนาการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning 
ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการที่สูงข้ึนอยู่ในระดับ 
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แต่ละข้ันตอน พบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้ัน
เตรียมการ รองลงมา คือ ข้ันสอน ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม   ตามล าดับ  เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ    
  3.2 ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มขยายผล พบว่า
พัฒนาการคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยสังเกต 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-3 โดยภาพรวม พบว่า มี
พัฒนาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก-มากที่สดุ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ สมรรถนะการจัดการเรียนรูสู้งที่สดุ  คือ มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ
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เพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา รองลงมาคือ ร่วมด าเนินการสังเกตช้ันเรียนอย่างสม ่าเสมอ น าความรู้
เดิมมาผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) 
เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สังเกตและบันทึกการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีส่วนในร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional  
Learning  Community (PLC) อย่างสม ่าเสมอให้ก าลังใจ และมีความคิดในเชิงบวกขณะที่มีการ
ปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยการร่วม มือกัน
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ให้สาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุมปรึกษาหารือและมีความตั้งใจฟังด้วยท่าทีที่สนใจจริง  
ในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสทิธิภาพ ในการเรียนรู้ ใช้ค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ  และแสดงความคิดเห็นที่
ชัดเจนสามารถถอดความข้อความหรือค าพูดในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม   
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ต ่าที่สุดคือจัดเตรียมข้อมูล 
ความรู้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือ  Professional Learning  Community (PLC) 
ตามล าดับ 
  3.3 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนพบว่า
พัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีน กลุ่มขยายผล โดยสังเกต 3 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1-3 พบว่า มีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงที่สุด คือ คือ ด้าน
ความสามารถด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็น ระบบรองลงมาคือด้านความเช่ือมั่นกล้า
ตัดสินใจ ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ วิธีแก้ไข และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ต ่าที่สุดคือความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานตามล าดับ 
  3.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านความ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูมี
ความคิดเห็นด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน า
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รูปแบบไปใช้รองลงมา คือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอันดับสุดท้ายคือ 
ด้านการน ารูปแบบไปใช้ ตามล าดับ 
                                

อภิปรายผล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (AECAD Model) อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (AECAD Model)         
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้เช่ียวชาญแล้วว่ารูปแบบมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและ
เชิงเนื้อหา และมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(AECAD Model) มีการด าเนินการตามข้ันตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานและสภาพที่ปรากฏจากนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยศึกษา
และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
และหลักสูตรสถานศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) การให้ค าช้ีแนะ (Coaching) การดูแลให้
ค าปรึกษาและแนะน า (Mentoring) ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือ ทฤษฎีภาวะผู้น า 
(Leadership  Theories) ทฤษฎีแรงจู งใจ  (Motivation Theories) ทฤษฎีการ เปลี่ ยนแปลง 
(Change Theories) ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theories) ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
(Theory of adult learning) . หลักการแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning หลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning และการน าไปใช้ หลักการแนวคิด 
และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หลักการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวถึงชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ว่าเป็นการรวมตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อให้
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เกิดการขับเคลื่อนทั้ งระบบ โรงเรียนจึงจ าเป็นต้อ งสร้างความเป็นชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  ที่  สอดคล้องกับ Brandon K. Thacker (2016).   
ได้กล่าวว่าการที่จะท าให้โรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพนั้นต้องมีหลักการ 1) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ค่านิยมและเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของนักเรียน 2) วัฒนธรรมการท างานต้องท าร่วมกัน 3)
ทุกคนต้องร่วมแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  4) ต้องมีการปฐมนิเทศและการนิเทศ
ติดตาม จัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน; 5) มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ  Quonias Hudson (2015) และ Elbousty and Bratt (2010) กล่าวว่า ภายใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ PLC คณะครูต้องร่วมกันท างานเพื่อค้นหากลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอนมาใหม่ๆช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีข้ึนสอดคล้องกับ  David Mello 
(2013) ได้กล่าวว่าการจัดศึกษาภายในโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูจะต้องสร้างสภาพแวดล้อม
ที่จะส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบโดยรวมด้วยกัน
เพื่อให้การท างานได้บรรลุผลส าเร็จ ครูจะอยู่โดยล าพังคนเดียวไม่ได้ครูต้องมีความสัมพันธ์กับครูคน
อื่น ในท านองเดียวกัน Hallam, Smith, Hite, Hite, and Wilcox (2015) กล่าวว่า โรงเรียนชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพที่มีประสทิธิภาพระดับมืออาชีพต้องมีผูน้ าที่น่าเช่ือถือและมุ่งเน้นความมุ่งมั่นในสร้าง
ความร่วมมือของวัฒนธรรมการเรียนรู้มีการวางแผนเป้าหมายที่มุ่งเน้นความส าเร็จของนักเรียนเป็น
ส าคัญสอดคล้องกับ Lomos, Hoffman, and Bosker (2012) พบว่าครูที่ได้รับการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC แล้วจะสามารถ สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานของพวกเขาในระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC ทั้งได้มีการนิเทศการสอน การให้
ค าแนะน าซึ่งกันและกันจะน ามาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงและสามารถ ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดเป็นผลดีต่อครูและนักเรียน ซึ่งเขาได้ท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง Dufour (2011) และค้นพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบ PLC สามารถเกิดผลิตผลในเชิงบวกต่อครูและค าแนะน าของผู้บริหาร 
หัวหน้าวิชาการและเพื่อนครูด้วยกันได้แบ่งปันความรู้ต่อกันด้วยการประชุมระดมความคิดและแก้ไข
ปัญหาร่วมกันจึงน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างานและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่ดีข้ึนสอดคล้องกับ 
Linder, Post, and Calabrese (2012) พบว่าการปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครูเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC ซึ่งจะช่วย
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับ Harris & Jones, (2010) พบว่าเมื่อครูได้ช่วยเหลือกัน
และครูได้เรียนรู้ร่วมกันก็ท าให้พวกเขาเกิดแนวความคิดใหม่ๆน ามาปฏิบัติซึ่งจะท าให้พวกเขาเกิด
ความท้าทายที่จะตั้งสมมุติฐานใหม่ๆข้ึนเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและตรงตาม
ความต้องการของการเรียนรู้ของนักเรียน" สอดคล้องกับ  Blanton and Perez (2011) ได้มี
ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อครูได้รับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC แล้วการ
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ปฏิบัติงานในช้ันเรียนของพวกเขาเกิดผลดีส าหรับนักเรียน สอดคล้องกับBlanton & Perez, 
(2011)ได้ท าการวิจัยสอบถามผู้บริหารของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ PLC ในภาพรวมการ
สอนของครูเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากครูของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนแบบ PLC สอดคล้องกับ Weiser (2012) พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ 
PLC สามารถท าให้ครูเกิดคุณลักษณะที่ดีต่อวิชาชีพตัวเองซึ่งในภายหน้าครูจ าเป็นต้องเติบโตและ
เจริญก้าวหน้าอย่างครูมืออาชีพและผลงานของเขาเกิดประโยชน์และเป็นการสร้างเครือข่ายอันที่จะ
เกิดประโยชน์ต่อช่ือเสียงและผลงานด้านวิชาการของตัวเขาเองและครูก็รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากโรงเรียนจึงท าให้ครูการจัดการเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่นและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ไม่รู้สึกได้รับการสนับสนุน นอกจากนี้ Darling-Hammond, Wei, Andree, 
Richardson, and Orphanos (2009) พบว่าในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ครูท างานร่วมกันอย่างมือ
อาชีพและได้กระจายหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC ไปภายนอกห้องเรียนของพวกเขาและ
ถูกปลูกฝังไปที่โรงเรียนอื่น Caskey and Carpenter (2012) ได้สังเกตผลเห็นผลกระทบเชิงบวกของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ PLC ในขณะที่ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ในจัดการเรียนการสอนได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูซึ่งรวมถึงความเช่ือมั่นมากในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นครูเกิด
ความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกันและมีความมุ่งมั่นมากข้ึนในการพยายามคิดสิ่งใหม่ ๆ Harris 
and Jones (2010) กล่าวว่าเป็นโอกาสส าหรับโรงเรียนที่จะมีนโยบายด้านจัดการการศึกษาเพื่อ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติใหม่และสร้างความรู้ใหม่บนพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนแบบ PLCรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนการวางแผนหลักสูตรและสอดคล้องกับ 
Michael (2012) นักเรียนกับครูต้องเรียนรู้ร่วมกันจึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนแบบ PLC มี
ประสิทธิภาพในที่สุด  
 2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีผลสรุปดังนี้ 
  2.1 ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   2.1.1 สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา โดย
หลังจากการได้รับการฝกึอบรมและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ ผู้สอนได้วางแผนคัดเลือกเทคนิคการ
สอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรยีนรู้ ลักษณะความสามารถของนักเรยีน รวม
ไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละครั้งโดยสร้างเป็นผังมโนทัศน์แสดง
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูก าหนดข้ึน 
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และนวัตกรรมที่ครูออกแบบคือวิธีการสอนที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามที่ส่งเสริมการคิด ประยุกต์ใช้
ร่วมกับวิธีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการประเมินสมรรถนะด้านการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการก าหนดจุดประสงค์และกรอบ
แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างต้นแบบนวัตกรรม  ด้าน
การทดลองใช้นวัตกรรม ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุดคือด้านการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
                            2.1.2 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาพัฒนาการในด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยสังเกต 5 ครั้ง พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มข้ึนตามล าดับ จากการสังเกตครั้งที่ 3-5 พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้ันตอน พบว่า ข้ันการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันเตรียมการสอน รองลงมาคือ ข้ันสอน ข้ันท ากิจกรรม
กลุ่ม ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ันวิเคราะห์
ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่ เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้ันเตรียมการ ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์หลักสูตร
ก าหนดสาระส าคัญ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด ออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีการ
พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมมากข้ึนข้ันสอน ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมทีมี
ลักษณะจูงใจหรือเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้  ใช้รูปแบบการสอนที่เน้น
การพัฒนาศักยภาพทางสมอง เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ใช้ค าถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดให้นักเรียน 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาใช้ ได้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบ
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กิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการและเวลามากข้ึนข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้และช้ินงาน  มีเกณฑ์การ
ประเมินช้ินงานหรือภาระงานที่เหมาะสมประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด นักเรียนใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ในการท าช้ินงานมากกว่าการท าตามที่ครู
ก าหนดหรือการท าแบบฝึกหัดทั่วไปข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูผู้สอน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน ก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลร่วมกัน มีเครื่องมือวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการวัดผลนักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อผลงานของตนเองและของผู้อื่น วัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นรายกลุ่ม
และรายบุคคล ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนตรงตามจุดประสงค์ หรือผลการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ David Mello (2013) การค้นคว้าหรือการแสวงหาความรู้ตามล าดับข้ันตอน ซึ่ง
ด าเนินการอย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่องจนเกิดผลส าเร็จ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา
และหลักการ ทฤษฏีตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
สอดคล้องกับ Ito and Kawazoe (2015) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ราก
ทฤษฎีของ Active Learning อยู่ในทฤษฎีการเรียนรู้ แบบ constructivist  ที่เป็นกระบวนการ
ก่อสร้างความรู้ใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับความรู้ที่มีมาก่อนหน้านี้ โดยผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่ง
ภายนอกและเน้นความเข้าใจแทนการจดจ า มุ่งที่จะเข้าใจมากกว่าการท่องจ าเป็นลักษณะของ 'วิธี
เชิงลึก ' ในการเรียนรู้ถือเป็นกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของแต่ละบุ คคล สอดคล้องกับ 
Susanna  Hartikainen, Heta Rintala, Laura Pylväs, and Nokelainen (2019) กล่าวถึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning Suraishkumar 
(2018) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningเป็นกระบวนการที่ต้องจัดเนื้อหา
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะการคิด การจัดการ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความส าคัญต่อการพฒันาพฤติกรรมการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
สอดคล้องกับ Christine (2010) กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และบทบาท
ของผู้เรียนและครูผู้สอนจะถูกก าหนดด้วยการออกแบบการเรียนรู้และลงมือท าในแนวปฏิบัติของ
แต่ละวันด้วยการก าหนดเป็นแผนการสอนที่มีจุดเด่นด้านกิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
นักเรียนได้ในสภาพแวดล้อมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการลงมือท าของนักเรียนครูผู้สอนจะออกแบบ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของผู้เรียน สอดคล้องกับ 
Department for Children (2009) พบว่ากิจกรรมวางแผนและการจัดตารางการสอนโดย
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ครูผู้สอนก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรมจะท าอะไรในวันไหน ลดการใช้กระดาษและดินสอส าหรับ
การให้นักเรียนตอบค าถาม แต่เปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือท า และการโต้ตอบด้วยวาจาฝึก
ให้นักเรียน ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดให้นักเรียน วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ข้ัน
ท ากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาใช้
สอดคล้ องกั บ  Stephen, Ellis, and Martlew (2009) พบ ว่าการที่ ครูส ามารถออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนเป็นของตัวเองจะช่วยท าไห้ครูมีการวางแผน และมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ จะท าให้การจัดการเรียนการสอนชัดเจนรวมถึงครูผู้สอนปฏิบัติตามการให้ค าปรึกษา
ของครูพี่เลี้ยงผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการรว่มกันพูดคุยเกี่ยวกับปญัหาและความสนใจของนักเรียน
เพื่อที่จะน ามาปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
   2.1.3 สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีพัฒนาการในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยสังเกต 5 ครั้ง พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่เพิ่มข้ึนตามล าดับ ครั้งที่ 4-5 ครูผู้สอนมีสมรรถนะการด้าน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning หลังการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ มีพัฒนาการสูงข้ึน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะการการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning พบว่า  ข้ันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learningที่ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีนระดับประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ัน
เตรียมการสอน รองลงมาคือ ข้ันสอน และข้ันท ากิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และข้ันสรุป
บทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ัน
วิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  ข้ันเตรียมการ ครูผู้สอนมีการ
เตรียมการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีการแจ้ง วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ของเนื้อหาหรือบทเรียน จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง และมีความพร้อมและเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลามากข้ึน ข้ันสอน  
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะจูงใจหรือเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดกระตือรือร้นต้องการที่
จะเรียนรู้ ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ สู่การสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมได้มากข้ึนข้ันท า
กิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยแบ่งกลุม่ คละความสามารถ ส่งผลให้นักเรยีนมีความ
กระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน  ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนส่วนร่วมในการเรียนรู้การ
มอบหมายภาระงาน (Task Base Learning) การใช้กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ กระบวนการท างาน
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กลุ่ม การสอนโดย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง มีกิจกรรมระดมความคิด และส่งเสริมวินัยในการท างานเป็นทีม ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบ
ผลงานและทดสอบ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้และช้ินงาน  
มีเกณฑ์การประเมินช้ินงานหรือภาระงานที่ เหมาะสมประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผลงานที่ได้เกิดจากการใช้ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น สร้างเป็นผลงานที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนได้เติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์มากข้ึนก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน ทั้งนี้การที่จะเลือกวิธีในการโค้ชหรือเทคนิคในการโค้ช
ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ความรู้ความสามารถของผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาหรือต้องการโค้ช รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนในการด าเนินการโค้ช ล้วนแต่มีผลต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Dufour, Dufour, and Eaker (2008) ที่
ก ล่ า ว ถึ งก าร ชุมชน แห่ งก าร เรี ยน รู้  (Professional Leaning  Community: PLC) ว่ า เป็ น
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ โดยที่การพัฒนาวิชาชีพคือการพัฒนาการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน การโค้ชแบบต่าง ๆ (Types of Coaching) โดย Rilana Prenger, Cindy L. Poortman, 
and Adam Handelzalts (2019) และ Richard Smith and David Lynch (2014) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Samoot Sompong, Prawit Erawan, and Sudharm Dharm-tad-sa-na-non 
(2015) สร้างรูปแบบการพัฒนา PLCL ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาและ งานวิจัยของ ยุพิน ยืนยง 
(2561: 261) สร้างรูปแบบการนิเทศแบบ หลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model) งานวิจัยของ
วชิรา เครือค าอ้าย (2552) สร้างรูปแบบการนิเทศดับเบิ้ลพีไออี (PPIE) งานวิจัยของธัญพร  ช่ืนกลิ่น 
(2559: 249) รูปแบบการโค้ชพีพีซีอี (PPCE Coaching Model) และงานวิจัยของจิตณรงค์ เอี่ยม
ส าอางค์ (2558: 279-284) รูปแบบการโค้ช เอพีซีซีเอ็มพีอีอาร์ (APCCMPRE) งานวิจัยดังกล่าว  เป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้กระบวนการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการ 
วัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(OMNOI l Model) ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน  
  2.2. ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ พบว่าพัฒนาการคุณลักษณะ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยสังเกต 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-5 พบว่า มีพัฒนาการในระดับเพิ่มข้ึนตามล าดับ 
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และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู งที่สุด  
คือ มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา รองลงมาคือ ร่วมด าเนินการ
สังเกตช้ันเรียนอย่างสม ่าเสมอน าความรู้เดิมมาผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สังเกตและบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีส่วนในร่วม
ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional  Learning  Community (PLC) อย่างสม ่าเสมอให้ก าลังใจ 
และมีความคิดในเชิงบวกขณะที่มีการปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้โดยการร่วมมอืกันปรับปรงุและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนร่วมกับเพือ่นครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้สาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุมปรกึษาหารอืและมีความ
ตั้งใจฟังด้วยท่าทีที่สนใจจริง  ในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ ใช้ค าถามเพื่อให้ได้
ค าตอบ  และแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนสามารถถอดความข้อความหรือค าพูดในขณะที่มีการประชุม
ปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสมและด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ต ่า
ที่สุดคือจัดเตรียมข้อมูล ความรู้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ  Professional Learning  
Community (PLC) ตามล าดับนอกจากนี้ในการศึกษาพัฒนาการของครูผู้สอน ด้านคุณลักษณะ
บุคคลแห่งการเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของครูที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มการพัฒนาวิชาชีพ ( PLC ) 
การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม ( Personal Log Book ) บันทึกผลการจดัการเรียนรู ้ประเด็นข้อสังเกต
จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาการจดัการเรียนรูใ้ห้
ได้ผลที่ดีข้ึน ผลการศึกษาพัฒนาการของครดู้านคุณลักษณะบุคคลแหง่การเรยีนรู้ระหว่างและหลังจาก
การใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวิชาชีพ ช่วงละ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า
ครูมีพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่
เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Caskey and 
Carpenter (2012) ได้กล่าวว่า PLC เป็นรูปแบบการจัดการส าหรับการเรียนรู้ของครู ครูผู้สอนที่อยู่
ในชุมชน PLC จะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติในห้องเรยีน โดยหวังว่าจะเป็นการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของตนเองให้มีความสามารถท างานร่วมกันได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองและ
นักเรียนสอดคล้องกับ Harris and Jones (2010) กล่าวว่า  ครูสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมือ
อาชีพอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากสิ่งที่เคยสอนอยู่ไปรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่นด้วยการการตัดสินใจมีเป้าหมายการสอนและการท างานเดียวกันและ มีส่วนร่วมในการ
ประสานงานกันและยอมรับความรับผิดชอบร่วมกันในผลงาน สอดคล้องกับ  Norezan Ibrahim, 
Azzlina Adzra’ai, Rosilawati Sueb Rosilawati, and Siti Fairuz Dalim (2019) ได้ศึกษาการ



  
 

266 

เตรียมความพร้อมคุณลักษณะของครูเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู้ในศตวรรษที่21st พบว่า การจะพัฒนา
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การสื่อสาร และความร่วมมือผ่านกลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ (Partnership for 
Century Skills 21, 2010) นอกจากนี้ยังควรรวมการรวมเทคโนโลยีในทุกพื้นที่เนื้อหาเพื่อสนับสนุน
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
  2.3. ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนพบว่า
พัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีน ครูผู้สอนเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรม โดย
สังเกต 5 ครั้ง พบว่า ครั้งที่ 1-5 มีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้ านพ บ ว่า ด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ยของพัฒ นาก าร ส มรรถนะการจั ดการ เรี ยน รู้ สู ง ที่ สุ ด                     
คือ ด้านความสามารถด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็น ระบบรองลงมาคือด้านความเช่ือมั่น
กล้าตัดสินใจด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ วิธีแก้ไข และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ต ่าที่สุดคือความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานตามล าดับ
สอดคล้องกับทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2561: 1) พบว่าครูสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียน
การสอนมาตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ คิดสิ่งใหม่ๆ ผลิตผลงานใหม่ๆ ข้ึนสอดคล้องกับ Dufour (2011) กล่าวว่าชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Professional Leaning  Community: PLC) ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผลใน
เชิงบวกต่อครูและนักเรียน สามารถสร้างผลเชิงบวกไห้แก่ครูจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนสอดคล้องกับ Linder et al. (2012) กล่าวว่าผลลัพธ์ของนักเรียนก็
จะถูกพัฒนาข้ึนเมื่อครูอยู่ในชุมชน PLC  
                     2.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านความ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูมี
ความคิดเห็นด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน า
รูปแบบไปใช้ รองลงมา คือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และอันดับสุดท้ายคือ 
ด้านการน ารูปแบบไปใช้ตามล าดับสอดคล้องกับ Shulman (1986) ได้น ารูปแบบการน าความคิดของ
ความรู้เนื้อหาการสอนรูปแบบ (PCK model) ซึ่งรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ



  
 

267 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สอดคล้องกับ 
Ribeiro and Ponte (2019) ครูมีโอกาสในการเรยีนรู้ระดับมืออาชีพ (PLO) เป็นช่วงเวลาที่ครูท างาน
และหารือแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติในช้ันเรียนของพวกเขาท าให้ทุกคนพึงพอใจของการท างาน
ในชีวิตประจ าวันของเขาสอดคล้องกับ Ball and Cohen (1999) Smith (2001) กล่าวว่า ประโยชน์
ของการน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ครูจะพัฒนาความเข้าใจในเรื่องของวิชาการสอนและของ
นักเรียนเป็นผู้เรียนซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของฐานความรู้ของครูส าหรับการสอนที่ต้องเข้าใจ
วิธีการถ่ายทอดความรู้ สอดคล้องกับ Charalambous and Pitta-Pantazi (2016) พบว่าผู้สอนจะ
แสดงบทบาทการเป็นผู้เขียนบทผู้ออกแบบกิจกรรม ผู้แนะน า (Coach) และผู้อ านวยความสะดวก
(Facilitator)และเปน็ผู้จดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อให ้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยในระหว่างการ
จัดกิจกรรมนั้น ผู้สอนจะต้องเป็นผูแ้สดงคน หนึ่ง กล่าวคือ เป็นทั้งผู้รับฟัง ผู้ร่วมเรียนรู้ ผู้ร่วมอภิปราย 
และจะต้องมีการกระตุ้นและหนุน เสริมพลังความคิดให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมและ
การเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน สอดคล้องกับ  
Ribeiro and Ponte (2019) พบว่าผู้เรียนจะต้องถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receiver) ไปสู่
การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators)โดยจะต้องสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ การให้เหตุผล การกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ 
Thompson and Carlson (2017) กล่าวว่าการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ(Active Learning) คือผู้สอน ผู้เรียน สื่อการ เรียนรู้
และสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องจัดองค์ประกอบทั้ง 4 เหล่าน้ันให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้กล่าวคือผู้สอนเองต้องเปิดใจ ท าความเข้าใจและออกแบบกิจกรรมการจัดการ  เรียนรู้แบบ 
(Active Learning) ไว้ล่วงหน้า และต้องมีการปรับเทคนิคที่ใช้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
ทันท่วงทีผู้เรียนสอดคล้องกบั Ball and Even (2009) พบว่า ผู้สอนจะต้องสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มด าเนินการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องมีการจัด
สื่อการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าหรือใน บางครั้งอาจต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดท านวัตกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองเองภายใต้การแนะน า (Coaching) ของผู้สอนสอดคล้องกับ Fisun Aksit and Hannele 
Niemi (2016) ครูต้องใช้สื่อทาง Social Media เพื่อส่งเสรมิการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ซึ่ง
ผู้สอนจะต้องมีการตรวจสอบเครือข่ายหรือความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้สภาพ
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน บางครั้งอาจต้องมีการจัดการเรียนนอก 
ห้องเรียน หรือนอกสถานที่ หรือลงพื้นที่จริง หรือสถานการณ์จริงสอดคล้องกับ Ashley L. Mueller, 
Neil A. Knobloch, and Kathryn S. Orvis (2015) พบว่าผู้สอนจึงต้องมีการวางแผนร่วมกับ
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หลักสูตรล่วงหน้าซึ่งอาจต้องจัดท าโครงการในลักษณะของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
บทบาทการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนลงเพื่อเพิ่มบทบาทให้กับผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ได้ ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนน้ันจะต้องสามารถส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนและระหว่างผู้ เรียนด้วยกันเอ ง สอดคล้องกับ 
Martina Ashley L. Mueller, Neil, and Kathryn (2015) ผู้สอนต้องมีเทคนิคหรือกจิกรรมต่าง ๆ  ที่
หลากหลาย โดยเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบนี้  (Active Learning) ก็เพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมและจะต้องเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองและพลโลกตามที่สังคม
คาดหวัง  
 3. ผลการขยายผลรูปแบบรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  กับโรงเรียนในสังกัดที่ไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า 
  3.1 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   3.1.1 สมรรถนะด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาพบว่า
ครูผู้สอนมีความสามารถในการการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา สามารถออกแบบสัดส่วน
ของเทคนิคหลักเทคนิครองในการสอนแต่ละครั้งโดยสร้างเป็นผังมโนทัศน์แสดงรูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดข้ึน และนวัตกรรมที่ครูออกแบบคือวิธีการสอนที่ใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามที่ส่งเสริมการคิด ประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ แก้ปัญหาร่วมกัน ผลการประเมินพบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการ
ก าหนดจุดประสงค์และกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
สร้างต้นแบบนวัตกรรม  ด้านการทดลองใช้นวัตกรรม ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือด้านการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
   3.1.2 สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษากลุ่มขยายผล พบว่าหลัง
การใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีพัฒนาการสูงข้ึน ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  ข้ันการออกแบบการจัดการ
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เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningที่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันเตรียมการ รองลงมาคือ ข้ันสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ข้ันท า
กิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลีย่เทา่กัน และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ   
            3.1.3 สมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active 
Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มขยายผล โดย
สังเกต 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-3 พบว่า ครูผู้สอนมีพัฒนาการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning 
ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการที่ สูงข้ึนอยู่ในระดับ 
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แต่ละข้ันตอน พบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้ัน
เตรียมการ รองลงมา คือ ข้ันสอน ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ข้ันวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มตามล าดับ  เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ    
          3.2 ผลการประเมินคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มขยายผล พบว่า
พัฒนาการคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยสังเกต 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-3 โดยภาพรวม พบว่า มี
พัฒนาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ของพัฒนาการ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงที่สุด  คือ มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
ก าหนดประเด็นการพัฒนา รองลงมาคือ ร่วมด าเนินการสังเกตช้ันเรียนอย่างสม ่าเสมอ น าความรู้เดิม
มาผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge management) เพื่อให้
ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สังเกตและบันทึกการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีส่วนในร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional  
Learning  Community (PLC) อย่างสม ่าเสมอให้ก าลังใจ และมีความคิดในเชิงบวกขณะที่มีการ
ปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยการร่วมมือกัน
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ให้สาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ชัดเจนในการประชุมปรึกษาหารือและมีความตั้งใจฟังด้วยท่าทีที่สนใจจริง  
ในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสทิธิภาพ ในการเรียนรู้ ใช้ค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ  และแสดงความคิดเห็นที่
ชัดเจนสามารถถอดความข้อความหรือค าพูดในขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือได้อย่างเหมาะสม   
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และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ต ่าที่สุ ดคือจัดเตรียมข้อมูล 
ความรู้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional Learning  Community (PLC) 
ตามล าดับ 
  3.3 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนพบว่า
พัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรยีน กลุ่มขยายผล โดยสังเกต 3 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1-3  พบว่า มีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงที่สุด          
คือ ด้านความสามารถด้านการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็น ระบบรองลงมาคือด้านความเช่ือมั่น
กล้าตัดสินใจ ด้านความสามารถสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและ วิธีแก้ไข และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ต ่าที่สุดคือความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานตามล าดับคือ
ความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน ตามล าดับ 
  3.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านความ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูมี
ความคิดเห็นด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่เกิดจากการน า
รูปแบบไปใช้รองลงมา คือด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอันดับสุดท้ายคือ 
ด้านการน ารูปแบบไปใช้ ตามล าดับ 
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 ข้อเสนอแนะ  

 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1. จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษารูปแบบการโค้ชแบบอื่น ๆ 
เช่น การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการโค้ชแบบน าตนเอง (Self-Directed Coaching) 
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการโค้ชที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiate 
Coaching) การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer 
Coaching)  
  2. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สามารถช่วยให้
การจัดการเรียนการสอนของผูร้ับการโค้ชมีสมรรถนะในการสอนสูงข้ึน ดังนั้น ในการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียน การสอนของครูจึงจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
จะสามารถช่วยให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน ของครูดีข้ึน 
  3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถม คือการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซึ่ง “ความรู้ ” ที่เกิดข้ึนก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ผูเ้รยีนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้
ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ , การสังเคราะห์, การประเมินค่าและ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานจนส าเร็จเป็นช้ินงานหรือผลงาน เช่นวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)  การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning)  
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
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(Thinking Based Learning) ดังนั้น ควรน าเทคนิคการสอนเหล่าน้ีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จะท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสู งข้ึน โดย
เลือกเทคนิคการสอนให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือจัดการพัฒนาวิชาชีพโดยการโค้ช 
เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดสมรรถนะการสอนในเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ตน และการวัดประเมินผล 
 

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1. ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
  2. ในระดับโรงเรียนควรน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาไปด าเนินการพัฒนา
สมรรถนะการโค้ชของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  3. ในระดับโรงเรียนสังกัดเทศบาลอ้อมน้อยควรน ารูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาไปใช้กับโรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่งเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีสมรรถนะการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning และเป็นการพัฒนาสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในสังฆมณฑล
ราชบุรี และสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนเทศบาลอื่น ๆ ในประเทศไทย  
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  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรมีการวิจัยรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาแบบหลากหลายวิธีการ โดยเปรียบเทียบ 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning หรือรูปแบบ
การโค้ชที่หลากหลายวิธีเพื่อศึกษา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learningที่เกิดว่า
ต่างกันหรือไม่อย่างไร  
 2.  เปลี่ยนบทบาทของครูจากการสอนมาเป็น “การโค้ช” เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพใน 
การเรียนสูงสุด 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบรูปแบบและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ  
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบรปูแบบ 

รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพ่ือเสรมิสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
*********************** 

1. ผศ.ดร ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสงูเนิน  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผศ.ดร.รุจริาพร   รามศิร ิ   อาจารยส์าธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ผศ.ดร.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล       อาจารยป์ระจ ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  

จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

4. ดร.สาลินี   อุดมผล   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการ  

จังหวัดกาญจนบุร ี

5. ผศ.ดร.สรญัญา   จันทร์ชูสกลุ  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. ดร.อุษา   มะหะหมัด         ครู โรงเรียนวัดบางหลวง ภาษาอังกฤษ 

7. ดร.ดวงดาว   รุ่งเจริญเกียรติ          อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพ่ือเสรมิสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

*********************** 

1. ผศ.ดร ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสงูเนิน  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบโรงเรียนชุมชนแหง่การเรียนรู้ 

 

2. อาจารย์ ดร.สุวิมล  สพฤกษ์ศร ี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบโรงเรียนชุมชนแหง่การเรียนรู้ 

 

3. ผศ.ดร.รุจริาพร   รามศิร ิ  อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

 

4. ผศ.ดร.นิวัต  บุญสม   อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม 

 

5. ดร.สาลินี   อุดมผล   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบรุ ี

ผู้เช่ียวชาญด้านการนเิทศ 
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ภาพการสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญรับรองรูปแบบโรงเรียนชุมชนแหง่การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสรมิสร้าง
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ทีส่่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศกึษา 
 
 
 
 



  287 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  

คู่มือการใช้รปูแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชพี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Active Learning  

ท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของนกัเรียนระดับประถมศึกษา 
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คู่มือการใช้รูปแบบ 
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพ่ือเสริมสรา้งสมรรถนะของครูในการจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

 

คู่มือการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครู
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
2. แนวทางในการใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  

3. แผนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
แผนที่1 การสร้างความเข้าใจ 
แผนที่ 2 ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
แผนที่ 3 ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
แผนที่ 4 น าผลลัพธ์ที่ดีมีการยอมรับมาใช้ในองค์กร 
แผนที่ 5 เผยแพร่เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 

     4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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ภาคผนวก ค  

เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
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แบบประเมินกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครผูู้สอนด้านการออกแบบ 
และสร้างนวัตกรรมการศึกษา (ประเมินโดยผู้วิจัย) 

 
รายวิชา ………………………………..…………  
ระดับช้ัน………………………………………………………………………… 
ผู้รบัการประเม.ิ............................................................................................................. ......................... 
 
ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพตามรายการพิจารณาซ่ึงมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ  

           แบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 
ระดับ  5  มากที่สุด หมายถึง ผู้สอนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากที่สุด  
ระดับ  4  มาก  หมายถึง ผู้สอนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาก 
ระดับ  3  ปานกลาง หมายถึง ผู้สอนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมปานกลาง 
ระดับ  2  น้อย  หมายถึง ผู้สอนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมน้อย 

 
รายการ   ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1. ความสามารถด้านการก าหนดก าหนด
จุดประสงค์และกรอบแนวคิดของ
กระบวนการเรียนรู้ 
1.1ความสามารถดา้นการก าหนดกรอบ
แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ ดว้ยการ
สืบเสาะความรู้ที่เป็นประโยชน์จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เช่ือถือได้การออกแบบ
และสร้างนวัตกรรม 
1.2 ความสามารถด้านการการก าหนดกรอบ
แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาหรือความต้องการบริบท 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม
กระบวนการพัฒนาและมีความเป็นไปได้ ของ
การออกแบบและสร้างนวัตกรรม  
1.3 ความสามารถด้านการก าหนดกรอบ
แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
วิเคราะห์/ 

      

สังเคราะห์ให้ได้มาซ่ึงแนวทางของของการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรม 
1.4 ความสามารถด้านการก าหนดกรอบ
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แนวคิดด้านการของการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
1.5 ความสามารถก าหนดกรอบแนวคิดของ
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยการ
น า ม า ผ ส ม ผ ส า น กั บ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
ประสบการณ์ของตนเอง 

2. ความสามารถด้านการสร้างต้นแบบ
นวัตกรรม   
 2.1 ความสามารถด้านการศึกษาค้นคว้าการ
สร้างต้นแบบนวัตกรรม ว่ามีวธิีการจัดท า
อย่างไรจากเอกสารต าราที่เก่ียวข้อง  
   2.2 ความสามารถในการสร้างต้นแบบ
นวัตกรรมให้สมบูรณ์ตามข้อก าหนดของ
วิธีการ 
   2.3  ความสามารถในการเครื่องมือที่ต้อง
ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ
ประกอบการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 
   2.4 ความสามารถในการการพัฒนา
เครื่องมือตามวิธีการทางวิจัยดว้ยเพ่ือการ
สร้างต้นแบบนวัตกรรม 
   2.5 ความสามารถในการน าต้นแบบ
นวัตกรรมไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม  

      

3. ความสามารถด้านการหาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม 
3.1ความสามารถดา้นการหาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมด้วยการหาคุณภาพของ
นวัตกรรมเบ้ืองต้นได้ 
    3.2 ความสามารถในการแตง่ตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในวิชานั้น 
ๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ
การสื่อความหมาย 
   3.3 ความสามารถในการน านวัตกรรมที่
สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินที่มีแนวทางหรือ
ประเด็นในการพิจารณาคุณภาพให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพน าข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ 
    3.4 ความสามารถในการเก็บผลระหว่าง
ปฏิบัติกิจกรรม และผลหลังการทดลองใช้
นวัตกรรม เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมตามหลักการน าผลและการทดลอง
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ใช้นวัตกรรมจากผู้เรียนได้  
    3.5 ความสามารถในการน านวตักรรมที่
สร้างขึ้นแล้วน าไปปรับปรุงข้อบกพร่องอีก
ครั้งหนึ่ง ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มผู้เรียนที่
รับผิดชอบหรือผู้เรียนที่ต้องการแก้ปัญหาการ
เรียน 

4.ความสามารถในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
     4.1 ความสามารถในการทดลอง
นวัตกรรมกับผู้เรียนได้ ซ่ึงสามารถใช้วิธีการ
หาประสิทธิภาพได้ 
     4.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ
สภาพก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม โดยการ
บันทึกหรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดผล
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลัง
การใช้นวัตกรรม 
    4.3 ความสามารถในการข้อมูลเหล่านั้น
มาประกอบการบรรยายเชิงคุณภาพเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้นวัตกรรม 
    4.4ความสามารถในการนิยามนวตักรรมที่
ตัวเองพัฒนาข้นและสามารถอธิบายและ
อธิบายและแสดงผลลัพธ์ที่ได้ต่อเพ่ือนครูได้ 
    4.5ความสามารถในการ เปรียบเทียบ
ข้อมูลก่อนใช้และหลังใช้นวัตกรรมได้ 

      

    5. ความสามารถในการทดลองใช้
นวัตกรรม 
5.1หลังการทดลองสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
ตามศักยภาพและความสามารถ 
5.2หลังการทดลองสามารถคิดวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์คดิ
สังเคราะห์แนวทางในการสร้างชิ้นงานได้  
5.3. หลังการทดลองสามารถแก้ปัญหาใหม่ๆ 
ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 
5.4.หลังการทดลองสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถงึคิดแยกแยะ
ประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ใน ระหวา่ง
การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ 
5.5.หลังการทดลองมีความเชื่อมั่น กล้า
ตัดสินใจ แสดงความคิดในการออกแบบ
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                                                   ลงช่ือ................................................................... 

                    .                            นักวิจัยผู้ประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

4.50 - 5.00    คะแนน หมายถึง ครูความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรม มากที่สุด 
3.50 - 4.49    คะแนน หมายถึง ครูมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มาก 
2.50 - 3.49    คะแนน หมายถึง ครูมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ปานกลาง 
1.50 - 2.49    คะแนน หมายถึง ครูมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม น้อย 
1.00 – 1.49   คะแนน หมายถึง ครูมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถ เผชิญหน้ากับ
สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาได้
โดยค านงึถึงความต้องการของครูในวิชาอ่ืน
และสามารถร่วมกันแก้ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาอ่ืน ๆ ได ้
 

รวม       

ค่าเฉลี่ย       
สรุปผลการประเมิน   
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แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active Learning 

ช่ือ-สกลุ ครผูู้สอน .................................................................................................................................. 
รายวิชา ……………………………………………………………………………………………………………………….…………  
ระดับช้ัน………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  ❑1) ต ่ากว่า 5 ปี   ❑ 2) 5-10 ปี    ❑3) มากกว่า 10 ปี 
วุฒิการศึกษาสงูสุด  
 ❑1)  ปริญญาตรี สาขา......................      ❑ 2) ปริญญาโท สาขา......................................   
          ❑ 3) อื่น ๆ.......................................... 
ค าชี้แจง 

1.แบบประเมินฉบับน้ีเป็นแบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษามีทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1)ขั้นเตรียมการ 2)ขั้นสอน 3)ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 4)ขั้นวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5)ขั้น
สรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 

2.จงท าเครื่องหมาย / ในช่องที่มีการปฏิบัติ 
 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พฤติกรรม บันทึก

เพิ่มเติม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

ขั้นเตรียมการ 
1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 

มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดแยกเป็น 
- ความรู้   
- ทักษะกระบวนการ    
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

2 ก าหนดสาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด  

   

3 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

   

4 ก าหนดความรู้และทักษะได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   

5 ก าหนดคุณลักษณะได้สอดคล้องเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   

เอกสารที่ 2.1 แบบประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบฯ 
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ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พฤติกรรม บันทึก

เพิ่มเตมิ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ
ขั้นสอน 

1 รูปแบบกิจกรรมมีลักษณะจูงใจหรือเร้าความสนใจให้
ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้  เชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ 

  
 

2 เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การ
คิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 

  
 

3 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้สูงสุด   

  
 

4 ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดขั้น
สูง 

   

5 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี 

   

6 มีกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด 
ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนเป็นผู้จัดระบบ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

   

7 ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

   

ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 

1 
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

   

2 
สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
ได้เหมาะสมกับกิจกรรม คุ้มค่า 

   

3 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน 

   

4 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในด้านการสร้างองค์
ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขัน 

   

5 

เป็นกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบ
ร่วมกันการมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่
การท างาน 
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ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พฤติกรรม บันทึก

เพิ่มเติม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ขั้นวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

1 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้และชิ้นงาน  มี
เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม 

  
 

2 
ประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 

  
 

3 
ประเมินผลได้สอดคล้องกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และทักษะ 

  
 

4 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ 

  
 

5 
นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่า
การท าตามที่ครูก าหนดหรือการท าแบบฝึกหัดทั่วไป 

  
 

ขั้นวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

1 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
  

 

2 มีเครื่องมือวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการวัดผล    

3 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานของ
ตนเองและของผู้อ่ืน 

   

4 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

   

5 มีการวัดได้ตรงจุดประสงค์/ ผลการเรียนรู้    

 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................ 
 
                                                                                      ผู้สังเกตการณ์สอน 
                                                                            .......................................................... 

                            (............................................................) 
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เกณฑ์การพิจารณาสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  

สมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ระดบัคุณภาพ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ขั้นเตรียมการ ปรากฏครบทั้ง 5 ข้อ ปรากฏ 
4 ข้อ 

ปรากฏ 
3 ข้อ 

ปรากฏ 
2 ข้อ 

ปรากฏ 
1 ข้อ 

ขั้นสอน ปรากฏครบทั้ง 6-7 ข้อ ปรากฏ 
4-5 ข้อ 

ปรากฏ 
3 ข้อ 

ปรากฏ 
2 ข้อ 

ปรากฏ 
1 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ปรากฏครบทั้ง 5 ข้อ ปรากฏ 
4 ข้อ 

ปรากฏ 
3 ข้อ 

ปรากฏ 
2 ข้อ 

ปรากฏ 
1 ข้อ 

ขั้นวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ปรากฏครบทั้ง 5 ข้อ ปรากฏ 
4 ข้อ 

ปรากฏ 
3 ข้อ 

ปรากฏ 
2 ข้อ 

ปรากฏ 
1 ข้อ 

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างาน
กลุ่ม 

ปรากฏครบทั้ง 5 ข้อ ปรากฏ 
4 ข้อ 

ปรากฏ 
3 ข้อ 

ปรากฏ 
2 ข้อ 

ปรากฏ 
1 ข้อ 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
4.50 - 5.00 คะแนน หมายถงึมีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 

Learning มากที่สดุ 
3.50 - 4.49 คะแนน หมายถงึ มีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 

Learning มาก 
2.50 - 3.49 คะแนน หมายถงึ มีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 

Learning ปานกลาง 
1.50 - 2.49  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิ Active 

Learning น้อย 
1.00 – 1.49  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิ Active 

Learning น้อยที่สดุ 
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แบบประเมนิสมรรถนะการดา้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

ช่ือ-สกลุ ครผูู้สอน ..................................................................................................................................  
รายวิชา ……………………………………………………………………………………………………………………….…………  
ระดับช้ัน………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  ❑1) ต ่ากว่า 5 ปี   ❑ 2) 5-10 ปี    ❑3) มากกว่า 10 ปี 
ค าช้ีแจง    1. แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active 
Learning นี้เป็นการประเมินระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนซึง่ประกอบด้วยรายการ
ประเมิน 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1) ข้ันเตรียมการ 2) ข้ันสอน 3) ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม 4) ข้ัน
วิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) ข้ันสรปุบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 

   2. จงท าเครื่องหมาย / ในช่องที่มีการปฏิบัต ิ
 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พฤติกรรม 

บันทึก
เพิ่มเติม 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  

ขั้นเตรียมการ 

1 มีแผนการจัดการเรียนรู้    

2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเน้ือหาหรือบทเรียน    

3 จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยมีจ านวนไม่เกิน 6 คน    

4 จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 

   

5 ครูมีความพร้อมและตรงต่อเวลา    

ขั้นสอน  
1 จูงใจหรือเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะ

เรียนรู้  เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้
ใหม่ 

   

2 จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด 
การแก้ปัญหา และการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 

   

3 จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้สูงสุด   

   

4 ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 

   

5 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี    

เอกสารที่ 2.2 แบบประเมินสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ 
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6 มีกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง 
คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนเป็นผู้จัดระบบ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

   

7 ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

  
 

ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 

1 
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

   

2 
สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือได้
เหมาะสมถูกต้อง คุ้มค่า 

   

3 
จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน 

   

4 
ใช้เทคนิคหลากหลายในการคุมชั้นเรียนดูแลนักเรียนได้
ทั่วถึง 

   

5 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในด้านการสร้างองค์
ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน 

   

6 
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน
การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่การท างาน 

   

ขั้นวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

1 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้และชิ้นงาน  มีเกณฑ์
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม 

   

2 
ประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 

   

3 
ประเมินผลได้สอดคล้องกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และทักษะ 

   

4 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ 

   

5 
ให้ค าแนะน า แก้ปัญหาและข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
อย่างสร้างสรรค์  

   

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 

1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล    

2 ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง มากกว่า1วิธี    

3 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานของตนเอง    
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และของผู้อ่ืน 

4 
มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

  
 

5 มีการวัดได้ตรงจุดประสงค์/ ผลการเรียนรู้    

 
 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
 
                                                                                      ผู้สังเกตการณ์สอน 
                                                                            .......................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  301 

เกณฑ์การพิจารณาสมรรถนะด้านกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

4.50 - 5.00 คะแนน หมายถงึ มีสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Active 
Learning มากที่สดุ 

3.50 - 4.49 คะแนน หมายถงึ มีสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Active 
Learning มาก 

2.50 - 3.49 คะแนน หมายถงึ มีสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Active 
Learning ปานกลาง 

1.50 - 2.49  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Active 
Learning น้อย 

1.00 – 1.49  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning น้อยที่สดุ 
 

 

 

 

 

 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ขั้นเตรียมการ ปฏิบัติได้ครบทั้ง 5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ขั้นสอน ปฏิบัติได้     6-7 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 4-5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ปฏิบัติได้ครบทั้ง 5-
6 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ขั้นวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ปฏิบัติได้ครบทั้ง 5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ปฏิบัติได้ครบทั้ง 5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 
ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 
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คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

(ประเมินโดยผู้วิจัย)  
 

ค าชี้แจง 

     1. เครื่องมอืนี้สร้างขึ้นเพื่อประเมินคุณลักษณะบุคคลแหง่การเรียนรู้ของครูผูส้อน 

2. คุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  หมายถึงผู้ที่มีพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถค้นคว้าหา

ความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้

และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้เดิมมาผสมผสานเข้ากับ

ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการจดัการความรู้(Knowledge management) เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดโดยประเมินจากการปฏิบัติงาน การสังเกตพฤติกรรมดังนี้ คุณลักษณะ นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้ อย่าง

เหมาะสม ของครูผู้สอนเมื่อเข้าร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ(Professional  Community :PLC)   

       3. โปรดกาเครื่องหมาย /ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัต ิ
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แบบประเมนิคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้(ประเมินโดยผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ 

ศึกษานิเทศก์) 

ชื่อ-นามสกลุของผู้รับการประเมิน …………………………………………………………………………………….. 

ค าชี้แจง พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้แล้วท าเครื่องหมาย / ในแต่ละครั้งเมื่อแสดงพฤติกรรม 

ประเมินครัง้ที่ 1 วันที่………………………………….. เวลา …………………เรือ่งทีส่อน ……………………… 
ประเมินครัง้ที่ 2 วันที่………………………………….. เวลา …………………เรือ่งทีส่อน ……………………… 
ประเมินครัง้ที่ 3 วันที่………………………………….. เวลา …………………เรือ่งทีส่อน ……………………… 
ประเมินครัง้ที่ 4 วันที่………………………………….. เวลา …………………เรือ่งทีส่อน ……………………… 
ประเมินครัง้ที่ 5 วันที่………………………………….. เวลา …………………เรือ่งทีส่อน ……………………… 

ล าดับ พฤติกรรม ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี3 ครั้งท่ี4 ครั้งท่ี5 
ปฏิบัติ/
ปรากฏ 

ไม่ปฏบิัติ/
ไม่ปรากฏ 

ปฏิบัติ/
ปรากฏ 

ไม่ปฏบิัติ/
ไม่ปรากฏ 

ปฏิบัติ/
ปรากฏ 

ไม่ปฏบิัติ/
ไม่ปรากฏ 

ปฏิบัติ/
ปรากฏ 

ไม่ปฏบิัติ/
ไม่ปรากฏ 

ปฏิบัติ/
ปรากฏ 

ไม่ปฏบิัติ/
ไม่ปรากฏ 

1 มีส่วนร่วมในการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อก าหนด
ประเด็นการพัฒนา  

          

2 จัดเตรียมข้อมลู ความรู้
ก่อนเข้าร่วมกลุ่มชุมชน
แห่งวิชาชีพ  หรือ  
Professional Learning  
Community (PLC)   

          

3 ร่วมด าเนินการสงัเกตช้ัน
เรียนอย่างสม ่าเสมอ 

          

4 สังเกตและบันทึกการ
จัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพฒันาการ
จัดการเรียนรู ้

          

5 ใช้ค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ  
และแสดงความคิดเห็นที่
ชัดเจนสามารถถอดความ
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ข้อความหรือค าพูดใน
ขณะที่มีการประชุม
ปรึกษาหารือได้อย่าง
เหมาะสม 

6 มีส่วนในร่วมชุมชนแหง่
วิชาชีพ  หรือ  
Professional  
Learning  Community 
(PLC) อย่างสม ่าเสมอให้
ก าลังใจ และมีความคิด
ในเชิงบวกขณะที่มกีาร
ปรึกษาหารือได้อย่าง
เหมาะสม 

          

7 น าความรู้เดิมมา
ผสมผสานเข้ากบัความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
management) เพื่อให้
ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีทีสุ่ด 

          

8 ให้สาระข้อมลูเพิม่เติมได้
ชัดเจนในการประชุม
ปรึกษาหารือและมีความ
ตั้งใจฟังด้วยท่าทีทีส่นใจ
จริง  ในขณะที่มีการ
ประชุมปรกึษาหารือ 

          

9 ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยอีื่น ๆ
มุ่งมั่นทีจ่ะเพิ่ม
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ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
 
                                                                                      ผู้สังเกตการณ์สอน 
                                                                            .......................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพ ในการ
เรียนรู ้

10 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนรูโ้ดย
การร่วมมือกันปรบัปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกบั
เพื่อนครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

          

รวมคะแนน           

คะแนนรวมเฉลี่ย           
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะบคุคลแห่งการเรียนรู้ โดยการใช้เฉลี่ย ดังนี ้
คะแนนรวมเฉลี่ย  9.00 – 10.00  คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
คะแนนรวมเฉลี่ย  8.00 – 8.99   คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับมาก 
คะแนนรวมเฉลี่ย  7.00 – 7.99   คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
คะแนนรวมเฉลี่ย  6.00 – 6.99   คะแนน  หมายถึง มีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ใน

ระดบัน้อย 
คะแนนรวมเฉลี่ย      0 – 5.99   คะแนน  หมายถึง มีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับน้อยมาก 
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แบบประเมนิความสามารถในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมของผู้เรียน(ประเมินโดยครผูู้สอน) 

รายวิชา 
………………………………..……………………………………………………………………...…………………………  
ระดับช้ัน…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
ผู้รบัการประเมิน .................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดบัคุณภาพตามรายการพิจารณาซึ่งมีเกณฑ์ระดบั
คุณภาพ  
           แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี ้

ระดับ  5  มากที่สุด  หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาก
ที่สุด 

ระดับ  4  มาก  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาก 
ระดับ  3  ปานกลาง หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมปาน

กลาง 
ระดับ  2  น้อย  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนอ้ย 

 

รายการ   ระดับคุณภาพ ข้อเสนอ
แนะ 5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อย
ที่สุด 

1. ความสามารถด้านการคิดวางแผนการท างาน
อย่างเป็น ระบบ 
   1.1 วางแผนการท างานเป็นขั้นตอน 
   1.2 ปรับปรุงและแก้ไขการท างานของตน
อย่างเป็นระบบ 
   1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรภาพในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 
   1.4 ใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน    
   1.5 คิดวิเคราะห์และประเมินผลการท างาน
ของตนเอง 

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ทั้ง 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 2 ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 1 
ข้อ 

 

2. ความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์
ชิ้นงาน 

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 5 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ทั้ง 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 2 ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 1 

 

เอกสารที่ 2.4 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมฯ 
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   2.1 สืบเสาะความรู้ที่เป็นประโยชน์จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ 
   2.2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ให้ได้มาซ่ึงแนว
ทางการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน 
    2.3 ออกแบบพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาหรือความต้องการบริบท 
หลักการ 

ข้อ ข้อ 

แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา
และมีความเป็นไปได้   
   2.4 ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการ
มีแนวคิดใหม่ 
   2.5 มีรูปแบบการน าเสนอแนวคิดที่มีความ
น่าสนใจ 

      

3. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึง
สาเหตุและ วิธีแก้ไข 
   3.1ระบุปัญหาและเป้าหมายของการสร้าง
นวัตกรรม 
   3.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
   3.3 เลือกปัญหาที่มีความส าคัญและชัดเจน 
   3.4 แยกประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ใน
ระหว่างการสร้างชิ้นงาน 
   3.5 เม่ือเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจมักซักถาม
และมีการสืบค้นหาค าตอบอยู่เสมอ 

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ทั้ง 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 2 ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 1 ข้อ 

 

4. ด้านความเชื่อม่ันกล้าตัดสินใจ 
    4.1 กระตือรือร้นในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    4.2 กล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   4.3 เผชิญหน้ากับสถานการที่เป็นปัญหาได้ 
    4.4 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลมีความ
รอบคอบในการตัดสินใจ 
    4..5 ม่ันใจในตนเองและมีทัศนคติทางบวก 

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ทั้ง 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 2 ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 1 ข้อ 

 

5. ด้านความสามารถสร้างชิ้นงานโดยค านึงถึง 
   ความต้องการของผู้อ่ืนและสังคมรอบข้าง 
     5.1 ศึกษา ส ารวจ ความต้องการแล้ว น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา            

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 5 
ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ทั้ง 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
ทั้ง 2 ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 1 ข้อ 
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                                                   ลงช่ือ................................................................... 

                    .                            ครูผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       5.2 ออกแบบและปรับเปลี่ยนชิ้นงานได้
ตามค าแนะน าและความต้องการของสังคมใน
ขณะน้ัน 
    5.3 เลือกแนวทางการสร้างผลงานโดย
เลือกใช้วัสดุที่หาง่ายสะดวก ลงทุนน้อย 
  5.4 เผยแพร่ผลจากการปฏิบัติให้ผู้อ่ืนได้รับ
ทราบและร่วมเรียนรู้ 
    5.5 ผลงานมีคุณค่าสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 

      

รวม       

ค่าเฉลี่ย       
สรุปผลการประเมิน   
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เกณฑ์การพิจารณา 
 

21.00 – 25.00    คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มากที่สุด 
16.00 – 20.99    คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มาก 
11.00 – 15.99    คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ปานกลาง 
6.00 – 10.99      คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม น้อย 
น้อยกว่า 6 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม น้อยทีสุ่ด 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไป 
 

   ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ผู้ปกครองนักเรียน 
 

   ครูผู้สอน     ระดับช้ัน ..............   กลุ่มสาระวิชา.................................... 
 

ตอนท่ี 2 ให้ท่านท าเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่มีตอ่รปูแบบ ซึง่มเีกณฑ์ 
ระดับ  
  คุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

    ระดับความคิดเห็น  5   หมายถึง    มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด  
    ระดับความคิดเห็น  4   หมายถึง    มีความเหมาะสมมาก 
    ระดับความคิดเห็น  3  หมายถึง    มีความเหมาะสม 

ระดับความคิดเห็น  2   หมายถึง    มีความเหมาะสมนอ้ย 
ระดับความคิดเห็น  1   หมายถึง    มีความเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ 5 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

4 
เหมาะสม 

มาก 

3 
เหมาะสม 
ปานกลาง 

2 
เหมาะสม 

น้อย 

1 
เหมาะสม 
น้อยที่สุด 

ด้านความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปจัจบุัน 
1 หลักการและวัตถุประสงค์มีความ

เหมาะสมสอดคล้องต่อการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน 

      

2 กระบวนการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
ข้ันที่ 1 Analysis ศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
ข้ันที่ 2 Empower ให้ความรู้ และ
สร้างก าลงัใจ 

      

เอกสารที่ 2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบฯ 



  312 

ข้ันที่ 3 Collaborate มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิชาชีพ 
ข้ันที่ 4 Apply ทบทวนปฏิบัตสิิ่งที่ได้
เรียนรู ้
ข้ันที่ 5 Dissiminate น าความรู้
เผยแพร่เพือ่น าไปประยุกต์ใช้ 

ด้านการน ารปูแบบไปใช้ 
 มีความเหมาะสมเข้าใจงา่ย เน้นการมี

ส่วนร่วมและ สามารถน าไปใช้ได้จริง 
      

3 แผนการพัฒนาวิชาชีพมีความชัดเจน
แล ะ เป็ น ระ บ บ เ ข้ า ใจ ง่ าย แ ล ะ
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 

      

4 การนิเทศติดตาม วัดและประเมินผล
ผ่ านการใช้ เทคโนโล ยี สื่ อสั งคม
ออนไลน์  

      

5 เปิดโอกาสการร่วมคิด ร่วมท างานกัน
แบบมืออาชีพ 

      

1 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิง
วิชาชีพที่ เสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ที่ส่งเสริมความสามารถใน
ก ารส ร้ า งส รร ค์ น วัตก รรม ขอ ง
นักเรียนระดับประถมศึกษามีความ
เหมาะสม 

      

2 การให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning   ช่วยส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 

      

3 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson       
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Study)เป็นกระบวนการที่เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์
น วัต ก ร ร ม ขอ งนั ก เรี ย น ร ะดั บ
ประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 

4 ข้ันตอนการทบทวนการปฏิบัติสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียน โดยการประเมินผล
ร่วมกันและน าผลลัพธ์ที่ดีมีการยอม
รับ ม าใช้ ใน อ ง ค์ ก ร ช่ วย ให้ ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

      

5 ข้ั น ตอนก าร เผ ยแพ ร่ เพื่ อน าไป
ประยุกต์ใช้โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนมี
ความเหมาะสม 

      

ด้านประโยชน์ทีเ่กิดจากการน ารูปแบบไปใช้ 
1 ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
ที่ ส่ ง เส ริ มความส ามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่ถูกต้องตรงกัน 

      

2. เส ริ ม ส ร้ า งส ม รร ถน ะด้ าน ก า ร
ออกแบบการจัดการ เรียนรู้ตาม
แนวคิดActive learning 
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    ลงนาม

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

               ผู้ประเมิน 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

4.50 - 5.00 คะแนน หมายถึง รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด 

3.50 - 4.49 คะแนน หมายถึง รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีความเหมาะสมมาก 
2.50 - 3.49 คะแนน หมายถึง รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีความเหมาะสมปาน

กลาง 
1.50 - 2.49  คะแนน หมายถึง รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีความเหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49  คะแนน หมายถึง รูปแบบโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีความเหมาะสมน้อย

ที่สุด 

 
 
 

 

 

 

 

3 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น
กระบวนการ       การจัดการเรียนรู้
ต าม แน วคิด ตามแนวคิด Active 
learning 

      

4 ส่งเสริม คุณลักษณะของการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู 

      

5 ส่ ง เส ริ ม ค วาม ส าม าร ถ ใน ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
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ภาคผนวก ง  

ภาพประกอบการด าเนนิการน ารูปแบบฯ สู่การปฏิบัต ิ
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ภาพประกอบการด าเนนิการน ารูปแบบฯ สู่การปฏิบัต ิ

 การด าเนินการน ารูปแบบโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (AECAD Model)  ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน น าไปใช้ดังนี้  

ขั้นท่ี 1 Analysis (ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็นนโยบายและวิธีการพัฒนา

วิชาชีพ) เป็นข้ันตอนการสร้างความเข้าใจร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็น 

นโยบาย และวิธีการพัฒนาโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ตามบริบทและความต้องการของ

สถานศึกษา 

ขั้นที่ 2 Empower (ร่วมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดยการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ที่เสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

เป็นข้ันตอนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร ครูและผู้นิเทศมีความรู้ ความสามารถ มี
ความรู้ความสามารถในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศสามารถให้ค าช้ีแนะ (Coaching )และครู
สามารถน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การวางพื้นฐานความรู้ด้าน
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบวิ ธีการสร้างและตัวอย่าง
เครื่องมือ การประเมินความสามารถด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สรุปและการแปล
ผลการประเมิน น าผลการประเมินไปใช้ 

 

  
 



  317 

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active  

 

 

 
 

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 
  
ขั้นที ่3 Collaboration (ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ) 
เป็นข้ันตอนกระบวนการสร้างโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา จัดท าปฏิทินการ

ดูแลให้ ค าปรึกษา ก าหนดจุดหมายปลายทาง ของการดูแลให้ค าปรึกษา  ที่มีความ ชัดเจนและเป็นไป
ได้ในทาง การพัฒนาบทเรียนรว่มกัน (Lesson Study) เป็นวิธีการส่งเสรมิและพัฒนาครใูห้มคีวามรู้ลง
สู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียนมีการไตรตรองสะท้อนคิด (Reflect) ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญ คือ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดเป้าหมาย การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
สังเกตการสอน สะท้อนปัญหาเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การวัดประเมินผลผู้เรียน และการให้
ข้อมูลย้อนกลับพร้อมกับช่วยให้ครูได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

มีการโค้ช (Coaching) การเป็นพี่ เลี้ยง (Mentoring)  การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (Reflection)  การเสริมการพัฒนา (Evolution)  ผ่านเทคโนโลยีในกระบวนการ ชุมชนการ
เรียนรู้ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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3.1 Set Goal (ก าหนดประเด็นทีจ่ะพฒันา สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน) 
เป็นการปฐมนิเทศ เพื่อก าหนดเป้าหมาย 

 
 

3.2 Plan (วางแผนการสอน และพัฒนาเครื่องมือ)  

 
 
     3.3 Implement (ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ตามที่ได้วางแผนไว้)  เป็นการ
การสงัเกตการสอนในช้ัน สะท้อนปัญหาเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การวัดประเมินผลผู้เรียน  
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3.4 Reflect (สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากการจัดการ
เรียนการสอนครูพี่เลี้ยงสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เสริมก าลังใจให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกในแต่ระ
ระดับช้ัน และน าผลจากการสอนแลกเปลีย่นมาเข้ากลุ่มและบนัทึกผลการพัฒนาของครูผู้สอนในแต่ละ
ครั้งหลังช่ัวโมงที่สอน  และร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างช้ันเรียน ทุก 2 สัปดาห์ หรือตามที่กลุ่มได้นัดหมาย
ไว้  

  
 

ขั้นที่ 4 Applying การประยุกต์ใช้ ต่อยอดผลการน าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและน าความรูท้ี่ดี
มาพัฒนาเป็นแนวทางการจัดการเรียนที่ดีต่อไป 

เป็นข้ันตอนของการทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 

เป็นระยะที่ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์  คณะครูทุกคน มาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชซึ่งกัน

และกัน  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โค้ช วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้รับการโค้ช เสนอแนวทาง

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้น เสริมแรง และให้ก าลังใจซึ่งกันแลกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นท่ี 5 Dissemination เป็นจัดแสดงเผยแพร่เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้ เป็นข้ันตอนของการ
น าผลลัพธ์ที่ดีมีการยอมรับมาใช้ในองค์กรมาท าการเผยแพร่โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนต่อไป 
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