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ชื่อเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
 เขต 33 
ผู้รายงาน  สฤษดิ์   วิวาสุขุ   
ปีท่ีจัดท า  2562 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ เพ่ือสร้าง เพ่ือทดลองใช้ และเพ่ือประเมิน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ      
ประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุป ขั้นตอน
ที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยยกร่าง
รูปแบบและจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบ จากนั้นประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โดยน าไปปฏิบัติจริงในปีการศึกษา 2562 กับครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ านวน 122 คน 
ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
และผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูโรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ จ านวน 122 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การมี
วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน  การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน การร่วมมือรวมพลัง/
การท างานเป็นทีม การชี้แนะการปฏิบัติ  การสะท้อนผลการปฏิบัติ  โครงสร้างสนับสนุนจากผู้บริหาร 
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การมีภาวะผู้น าร่วม และชุมชนกัลยาณมิตร มีกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ขั้นเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน ขั้นสะท้อนผลเพ่ือการพัฒนา และขั้นสรุป แก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สามารถออกแบบและสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหา
ผู้เรียนได้ และผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียน และมีความรู้ทั้งด้าน
วิชาการและทักษะชีวิต  

2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่           
(1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision) องค์ประกอบที่ 2 
การร่ วมมื อรวมพลั งมุ่ ง สู่ ก าร เ รี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน  ( Collective focus on student learning) 
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) องค์ประกอบที่ 4 การรับค าชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study visit) องค์ประกอบที่ 5 การสนทนา
สะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue) องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอ้ืออ านวย 
(Supportive Conditions) องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้น าร่วมกัน (Supportive and 
Shared Leadership)  และองค์ประกอบที่  8  ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)  (4 ) 
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) ขั้น
เปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching and Observation) ขั้นสะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนา 
(Reflect) และขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise) (5) การวัดและประเมินผล และ 
(6) เงื่อนไขความส าเร็จ 

3. ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า (1) คุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (2) ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (3) 
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านความถูก
ต้องครอบคลุม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้  มีผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 


