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การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดปัตตานี
มัสนะห์ สารี
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพั ฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของครู โ รงเรี ย นเอกชนนำร่ องพื้ นที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา จั ง หวั ด ปั ต ตานี ครั้ ง นี้
มีวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อ ส่ง เสริม การจัดการเรียนรู้เ ชิง รุก ของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดปัตตานี 2) สร้างและตรวจสอบรูป แบบชุม ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูโ รงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา จัง หวัด
ปัตตานี 3) ทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี และ 4) เพื่อประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยชน์ ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการชุม ชนแห่ง
การเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อ ส่ง เสริม การจัดการเรียนรู้เ ชิง รุกของครูโ รงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี โดยครูวิชาการของโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดปัตตานี จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดปัตตานี โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 12 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของครู โ รงเรี ย นเอกชนนำร่ อ งพื ้ น ที ่
นวัตกรรมการศึก ษา จังหวัดปัตตานี โดยครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จำนวน 30 คน และขั้นตอนที่ 4
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการชุม ชนแห่งการเรียนรู ้ท าง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดปัตตานี พบว่า สภาพปัจ จุบัน ชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ท างวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และความต้ อ งการชุ ม ชนแห่ง การเรี ยนรู้ท างวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพ
ปัจจุบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
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การศึกษา จังหวัดปัตตานี พบว่า ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อส่ง เสริมการ
จัดการเรียนรู้เ ชิง รุก ของครูโ รงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึก ษา จัง หวัดปัตตานี ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ
กระบวนการของรูปแบบ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขความสำเร็จ สำหรับการตรวจสอบรูป แบบ
ชุ ม ชนแห่ง การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ เพื่อ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิง รุก ของครูโ รงเรียนเอกชนนำ
ร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความถูกต้องภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และความเป็นไปได้ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินคู่มื อการใช้ รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัง หวัดปัตตานี พบว่า ความถูกต้องของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด 3) ผลการทดลองใช้ รูปแบบชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก ของครูโ รงเรี ยนเอกชนนำร่ องพื้ นที่น วั ตกรรมการศึก ษา จั ง หวั ด ปั ตตานี พบว่า ก่อนการ
อบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหลังการอบรมภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบ ัติของรูปแบบชุมชนแห่ง การเรีย นรู้ท าง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ; การจัดการเรียนรู้เชิงรุก;
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
2 (พ.ศ.2552-2561) ที่มุ่งหวังให้การศึกษาของประเทศไทยมีการปรับโฉมใหม่สู่การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูสมกับ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ได้ (สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา, 2554 : 12)
อย่างไรก็ตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาทีม่ ีมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านเนื้อหาวิชาตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้และเทคนิค
การสอนต่าง ๆ ด้วยการจัดประชุมปฏิบัติการและการอบรมในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อนข้างมาก แต่โดย
ภาพรวมแล้ว พบว่า คุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจ ดังจะเห็นได้จากผล
การประเมินและการทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่บ่งชี้ว่าคุณภาพ
ผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และด้อยกว่านานาชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2560 : 2-5)
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู
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ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผู้เรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะส่งผลต่อเป้าหมายปลายทาง
คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม
และจิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และก้าวทันโลกได้อย่างมี
ภูมิคุ้มกัน ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เป็นผู้ที่
สามารถขับ เคลื่อ นกระบวนการปฏิรูป การศึก ษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โดยมีงานวิจัยจำนวน
มากยืนยันว่า การที่ครูมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหม่ ที่เป็นครูมืออาชีพ ย่อม
ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 6) แนวทางหนึ่งที่
สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นมื ออาชีพ คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิ ชาชี พ
(Professional Learning Community: PLC) อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
ซึ่งชุมชนแห่ง การเรียนรู้ท างวิชาชีพจะเป็นการรวมตัว ร่วมใจ รวมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้
ร่วมกันของครู ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ผู้บ ริห ารการศึก ษา ศึก ษานิเ ทศก์ และนัก การศึก ษา บน
พื้ น ฐานวัฒ นธรรมความสัม พัน ธ์ แบบกัล ยาณมิตรที่ม ีวิส ัยทัศ น์ คุ ณ ค่ า เป้ า หมาย และภารกิจ
ร่วมกัน ดำเนินการแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้นำร่วมกั นและผู้บริห ารเป็นผู้ดูแลให้ การสนับสนุน
เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ท ี่ เ น้น
ความสำเร็จ หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของ สมาชิก
ในชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนา การ
เรียนรู้ร่วมกัน (ชูชาติ พ่วงสมจิตร. 2560 : 1) การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ ได้
นำแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีผลลัพธ์
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเป็นเครือ่ งมือสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Vescio, Ross & Adam, 2008 : 47) ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่ง ยุท ธศาสตร์ ในการ
พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องใช้ก ระบวนทั ศน์ใหม่ โ ดยการประสาน ภาคีแนว
ร่วมและใช้“ ชุม ชนการเรียนรู้ท างวิ ชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)” เป็น
ฐาน เพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมีแนวความคิดที่ว่า ครูทำงาน
เป็นทีม และครู คือ นัก เรียนที่เ รียนรู้วิ ธีข องการเรียนรู้ของนัก เรียน ครูเ น้นการเรียนรู้จ ากการ
ปฏิบัติงานโดยตรงไม่เน้นให้ครูไป เข้ารับการฝึกอบรม และกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของครูเ น้น
ไปที่การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดย
ผู้เ รียนต้อ งได้เ รียนรู้จ ากการลงมือปฏิบัติและการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเ ป็นโค้ช
(Coach) ที่ ค อยออกแบบการเรี ยนรู้ เพื่ อ ช่ ว ยอำนวยความสะดวก (Facilitator) ให้ ผ ู้ เ รีย นได้
บรรลุผล (วิจ ารณ์ พานิช , 2555 : 138-139) ทั้ง นี้ กรอบการปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ.2552-2561) และนโยบายทางการศึก ษาที่ มุ่ง เน้น การปฏิรูปการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญ
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ในการพัฒนาคนของประเทศ เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ และวิชาชีพ
นั้นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในมิติ
การศึกษาไทยและต่างประเทศ การให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ขับเคลื่อนโรงเรียนนั้นเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการ
ยกระดับการศึกษาทั้งระบบ ทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึก ษาให้ได้ผลดี จึง ต้องการสร้าง
ชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ให้เ กิดขึ้นในโรงเรียน และกลุ่ม โรงเรีย นจะช่วยส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีแก่หมู่คณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ
กระตุ้นให้เกิดการวางแผน ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติร่วมกัน มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน และเพิ่มพูนคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนให้เ กิ ดขึ้น โดยอาศัยความรับผิดชอบ
ร่วมกันของครูทั้งโรงเรียน (มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และปิยพงษ์ สุเมตติกุล. 2557 : 394)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ก็คือ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ
หรือ Professional Community” เกิดขึ้นในกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษานั้น เพื่อให้เป็นสถานที่
สำหรับการปฏิสัมพันธ์ของมวลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพครูของสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการให้ความ
ดูแลและพูดถึงการปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนงานทางวิชาการของสถานศึกษา และ
เนื่องจากครูส่วนใหญ่ในแทบทุก สถานศึกษามักเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติง านสอนของตน
ดังนั้น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
มีคุณภาพและมีคุณธรรม อันจะส่งผลต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการเรียนรู้ของครูที่ ก ำลัง
ให้ความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (Professional Learning
Community) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อครูสามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มที่ตามศักยภาพ โดยบทบาทของครูจะเปลี่ยนจากครูผู้สอน (Teacher) เป็นครูฝึก (Coach) หรือ
เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ทั้งนี้นอกจากครูแล้ว ผู้บริหารและผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูได้มีโอกาสพบปะเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ซงึ่ กันและกัน
รวมทั้งกำหนดบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิจารณ์ พานิช. 2556 : 15)
โดยกิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพควรประกอบด้วย 1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective
dialogue) ระหว่างกัน 2) การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้น เพื่อลดความรู้สึก
โดดเดี่ยว (Detribalization) ในงานสอนของครู 3) การรวมกลุ่มเพื่อเน้น เรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) การร่วมมือร่วมใจกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ 5) การแลกเปลี่ยนในประเด็นที่
เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วม (Shared Values and Norms) (สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์. 2556 : เว็บไซต์)
การจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหรือคนไทย
ยุคใหม่นั้น จะต้องมีการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อ
ศิ ษ ย์ ท ี ่ เ รี ย กว่ า Professional Learning Community (PLC) (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด. 2559 : 140)
สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง Professional Learning Community ของ สโตลล์ (Stoll. 2010 : 8) ที่กล่าว
ว่า มีการให้การยอมรับและพูดถึงในวงกว้างเกี่ยวกับ Professional Learning Community : PLC ใน
หลายประเทศว่าทำให้เกิดการรวมตัว การช่วยเหลือ การร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการสะท้อน
กระบวนการดำเนินงาน วิธีก ารปฏิบัติที่เ ป็นเลิศเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่ง ส่ง ผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และฮาร์ด (Hord. 2009 : 40-42) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของสถานศึกษา คือ การ
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เรียนรู้ของผูเ้ รียน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบมืออาชีพ บริบทที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ
คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นมีความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
ของผู้บริหารกับครู ครูด้วยกัน ตลอดจนนักเรียนในห้องเรียนและการเรียนรูจ้ ากเพื่อน ๆ ประกอบกับ
ปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล (2557 : 284) ได้พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เ ชิง
วิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา พบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา
ทำให้สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เ รียนเพิ่ม สูง ขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท ี่ระดับ .05 จากการศึก ษางานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ (PLC) พบว่า การให้ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การจัดการศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ การปฏิบัติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 39) และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 : 1) มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
1) การพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 4) การส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 5) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และ 6) การปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 : 41) ได้ให้ความสำคัญของ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นี้ ครูผู้สอน
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี
และการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด โดยปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ
แนะนำวิธีการค้นคว้าหาความรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถแสวงหาความรูแ้ ละประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ
โดยการสร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active Learning) มีปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้สอนและสภาพแวดล้อม โดยด้านผู้สอนต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างมาก เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อม
และอุปกรณ์ ให้เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ความรู้จากสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบตั ิ
ส่วนผู้เรียนต้อง ร่วมคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (สิริพร ปาณาวงษ์, 2556 : 2) วิธีการที่หลากหลาย
ของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ เข้าใจและจดจำผลการเรียนรู้ได้คงทน
และนานกว่าการฟังซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงรับ (Passive learning) เพราะการเรียนรู้เชิงรุกคือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนได้ลงมื อ กระทำและได้ใช้ก ระบวนการคิด เกี่ ยวกั บ สิ่ง ที่เ ขาได้กระทำลงไป
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผ้เู รียนได้มีบทบาทในการ แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมี
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ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอนและสิ่งแวดล้อมผ่านการปฏิบัติจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็น
การจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (Bonwell; & Eison. 1991 : 1-2, 60-61) การเรียนรู้เชิงรุก
จึงเป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนที่เพิ่มคุณภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน (Haack. 2008 : 395-410)
การเรียนรู้เชิงรุกมีหลากหลายวิธีการสอน เช่น การอภิปรายกลุ่ม การเล่นบทบาทสมมติ การเรียน
แบบร่วมมือ แลวิธีการสอนเชิงรุกแบบอื่น ๆ เป็นต้น
การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active learning) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยส่งผลทำให้เกิดคำว่า Work-based Learning หรือ Work-integrated Learning
หรือ Site-based Learning จะเป็นผลทำให้นักเรียนและครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ และการเรียนการสอนเชิงรุกจึงมีบทบาทช่วยให้ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้น ผู้เรียนจะเกิดความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนการสอนได้ลงมือกระทำ (active learning) มากกว่าการที่ผู้เรียน
เป็นฝ่ายรับความรู้เพียงอย่างเดียว (passive learning) (Sweeller, 2006 : 112) ผู้เรียนสามารถร่วม
กิจกรรมการแสวงหาความรู้ที่ผู้สอนกำหนด อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และมีพัฒนาการให้เกิดทักษะวิชาการ และทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นวิธีก ารสอนรูปแบบหนึ่งที่มี
ความเหมาะสมกั บ การเรีย นรู้ที่มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อสร้างความเข้าใจ และการนำความรู้ที่ได้มา
ประยุก ต์ใช้ในชี วิ ตประจำวันส่ง เสริม ให้ ผ ู้ เ รี ย นเกิ ด การตื ่ น ตั ว ต่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งความ
กระตือรือร้นด้านการรู้คิดมากกว่าวิธีการสอนโดยการท่องจำเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนเชิง
รุกจึงมีบทบาทช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนสูงขึ้น ผู้เรียนจะเกิดความพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ลงมือกระทำ
(active learning) มากกว่าการที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ ความรู้เ พียงอย่างเดียว (passive learning)
(Sweeller, 2006 : 112) ผู้เ รียนสามารถร่วมกิ จกรรมการแสวงหาความรู้ จากการปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง จากการใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส ามารถทำให้ผู้เ รียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในมโนทัศน์ที่ส อนได้ถูก ต้องและลึก ซึ้ง เกิ ด ความคงทนถาวรผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้เป็นอย่างดีเกิดความสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในการเรียนการสอนและสามารถบูรณา
การความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้เ ชิงรุก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรีย น เป็น
ศูนย์กลางมีการสร้างกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน มีก ิจ กรรมสอดแทรกให้ผู้เรียนทำไปพร้อม ๆ กับ การฟังบรรยาย มีก ิจ กรรมกลุ่ม หรือ
กิจกรรมออนไลน์ เพื่อเป็น การกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนอยู่ตลอดเสมอ ดังนั้นจึงจัดได้ว่า
การเรียนการสอนเชิงรุ กเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง
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เนาวนิตย์ สงคราม (2555 : 27) อีกทั้งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดชั้นสูง การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต ซึ่งต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าตอบ และมีความสุขทุกการเรียนรู้ สอดคล้อง
กั บ แนวคิ ดของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558 : 16) ที่ก ล่าวว่า การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดหรือเน้นคิด
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนจะใช้กิจกรรม อะไรให้ผู้เรียนคิด ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีการ
วางแผนและเตรียมการใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดให้ผู้เรียนคิดบ่อย ๆ ส่วน สินธะวา คามดิษฐ์ (2559 : 60-68)
ได้ให้แนวคิดเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ครูผู้สอนสามารถดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิด ครูควร แสวงหารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาจศึกษาจากคู่ มือผลงานวิจัย
หรือจากการแลกเปลี่ยนเรี ย นรู ้ ก ั บ ครู ผ ู้ ส อนคนอื ่น ๆ ที ่ ม ี ป ระสบการณ์ ร วมถึ ง แนวปฏิบ ัติท ี่ดี
(Best Practice) เกี่ยวกับการสอนคิดที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้เข้าถึงได้ง่ายโดยการใช้สื่อ
ออนไลน์ นอกจากนี้ พิณสุดา สิริธรังศรี (2559 : 17) ได้นำเสนอผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า จาก
รายงานการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา Me Kinsey เรื่อง What Works in Education ให้กับองค์ก าร
เพื่อการค้า และการพัฒนา (OECD) โดยสรุปว่า ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กเก่งมีความสามารถสูงเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งสิ้น ได้แก่ 1) คุณภาพครูสูง 2) ครูได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 3) มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีที่สุดแก่เด็กอย่างเท่าเที ยมกั น ทุ่มเท
ชีวิตเพื่อเด็ก ครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียน
เก่งดี เก่งคิด มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สรรสร้างนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็น
จั ง หวั ด ที ่ อ ยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา ได้ ด ำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นพื ้ น ที ่ น วั ต กรรม โดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้คัดเลือกโรงเรียนที่สมัครใจเข้า
ร่วมเป็นสถานศึก ษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึก ษา และประกาศแต่ง ตั้ง โรงเรียนนำร่องพื ้ นที่
นวัตกรรมการศึก ษา จากหน่วยงานทางการศึก ษา จำนวน 6 หน่วยงาน จำนวน 32 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
จำนวน 11 โรงเรียน ทั้งนี้ได้กำหนดยุท ธศาสตร์ขับ เคลื่อนในระยะที่ 1 ระยะ 3 ปีแรก (ปี พ.ศ.
2563-2565) โดยมีกิจกรรม การสร้างการรับรู้ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การนิเทศติดตามและประเมินผลทั้งในรูปแบบ PLC และ Site Visit เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่การพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาสรุปผล และจัดเวทีนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ในระดับต้นสังกั ดและ
สถานศึกษา ได้นำรูปแบบ วิธีการ และนวัตกรรมการศึกษามาใช้หลายส่วน อาทิ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำและใช้กระบวนการคิด (Active learning), การสร้าง
ชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC), การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
(Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) กระบวนการจัดการเรียนรู้บ้านวิทยศาสตร์
น้อย และกระบวนการโครงงานฐานวิจัยโดยใช้โจทย์สถานการณ์ที่เป็นปัญหาปลายเปิดเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตจริงของนักเรียนและชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดและพัฒนา นำไปสู่การคิดสร้างสรร
นวัตกรรมการศึก ษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562) ขับเคลื่อนการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกพัฒนาผู้เรียนให้มีการปฏิบัติ สอดคล้องกับชีวิตจริงใกล้ตัวนักเรียน คิดสร้างสรรค์
ร่วมกันพัฒนาชุมชนด้วยการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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จากหลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ประกอบกับ แนวทางการส่ง เสริม ดัง กล่าวข้างต้น ผู้วิจ ัยในฐานะ
ผู้บริหารการศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ที่มีประสิทธิภาพ
โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแนวทางการจัดการเรียนรูท้ ี่เป็นขั้นตอนชัดเจน ผ่านการนำรูปแบบไป
ทดลองใช้ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อันเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียน
การสอน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง เหมาะสมกับสภาพ
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานสะท้อน
ผลลัพธ์ในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติงานนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเอกชน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นแนวทาง
ให้โรงเรียนอื่นที่มีบริบทคล้ายกันนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ และที่สำคัญตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ เกิดการสร้างสรรค์ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
4. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาเอกชนนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ไปใช้ในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนในปัจ จุบ ัน อั น จะเป็ น ประโยชน์ ส ำหรั บ ครู โ รงเรี ย นเอกชนนำร่ อ งพื้ น ที่
นวัตกรรมการศึก ษา จัง หวัดปัตตานี ที่จ ะได้จ ากรูป แบบชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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3. สำนักงานการศึกษาเอกชน สามารถนำผลการวิจัยเป็นแนวทางสนับสนุน ส่งเสริม การ
จัดการเรียนรู้เ ชิง รุก ของครูโ รงเรีย นเอกชนนำร่องพื้ นที่ นวัต กรรมการศึ ก ษา จัง หวัดปั ต ตานี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การพัฒนาบุคลากรที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
และเห็นผลที่ยั่ง ยืนในโรงเรียนและกลุ่ม โรงเรียน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงาน
ร่วมกันด้วยสัมพันธภาพที่ดี โดยมีค่านิยมที่มีนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ นอกจากผลที่เกิดขึ้นจะ
ส่งผลที่ดีต่อนักเรียนแล้ว ยังช่วยทำให้โ รงเรียนมีความเข้ม แข็ง และสามารถทำงานอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน
(Share Value and Norms) การปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น (Collective focus on student
learning) การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaborative) การเปิดรับการชี้แนะการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน (Expert Advice and Study Visit) การสนทนาที ่ ม ุ ่ ง สะท้ อ นผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Reflection Dialogue) ความเป็ น ผู ้ น ำที ่ ส นั บ สนุ น และแบ่ ง ปั น ( Supportive and Shared
Leadership) และเงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Supportive conditions for
the maintenance of the learning community)
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี หมายถึง องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ ข อง
รูป แบบ เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการของรูป แบบ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไข
ความสำเร็จ
การจัดการเรียนรู้เ ชิงรุก หมายถึง ความรู้ ทัก ษะความสามารถเฉพาะบุคคลในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย ความรู้ก ารจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่
คณะกรรมการนโยบายการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกาศเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการประเมิน
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูป แบบชุม ชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดปัตตานี ดังนี้
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1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
ปัตตานี จำนวน 11 โรงเรียน ครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น จำนวน 805 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูวิชาการของโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
ปัตตานี จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากรที่
แท้จริง การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ได้มา
โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) (หทัยชนก พรรคเจริญ, และคน
อื่น ๆ. 2561 : 23) เป็นครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่งานวิชาการของโรงเรียน จำนวน 33 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบ ัน และความ
ต้องการรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียน
เอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี 2) แบบสอบถามตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เ ชิง รุก ของครู โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 3) แบบสอบถามการประเมินคู่มือการใช้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชน
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 4) แบบสอบถามการจัดการ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ของครู โ รงเรี ย นเอกชนนำร่ อ งพื ้ น ที ่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา จั ง หวั ด ปั ต ตานี
และ 5) แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติของการ
พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แบบสอบถาม
ทุกฉบับ ได้รับตอบกลับมา คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ ผู้ประเมินจัดกระทำข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแนวคิดของเบสท์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 110) โดยกำหนดค่าระดับ ดังนี้
5 หมายถึง
มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง
มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง
มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
และวิเคราะห์คะแนนคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายข้อและภาพรวม สำหรับเกณฑ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2553 : 110)
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4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
หมายถึง มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
หมายถึง มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึง มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย
หมายถึง มีความถูกต้อง/ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้แก่
1.1 ค่า IOC (Item Objective Congruence)
1.2 สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าความถี่ (Frequency)
2.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
ปัตตานี
ตารางที ่ 1 จำนวนและค่ า ร้ อ ยละของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู ้ ตอบ
แบบสอบถามครูวิชาการของโรงเรียนโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ครูผู้สอน
1. เพศ
หญิง
ชาย
รวม
2. อายุ
อายุต่ำกว่า 31 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน

ร้อยละ

27
6
33

76.56
23.44
100

24
7
2
33

72.73
21.21
06.06
100
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สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน

ร้อยละ

33
33

100
100

จากตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามครูวิชาการของ
โรงเรียนโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี จำนวน 33 คน ส่วนใหญ่เป็น
หญิง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 และเป็นชายจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 อายุต่ำกว่า
31 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 อายุ 31-40 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.21
อายุ 41-50 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 และวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน

ที่

ระดับความคิดเห็น
สภาพปัจจุบัน

รายการประเมิน

1 การสร้ า งบรรทั ด ฐานและค่ า นิ ย ม
ร่วมกัน
2 การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน
3 การร่ ว มมื อ รวมพลั ง ของสมาชิ ก
ชุมชนวิชาชีพ
4 การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน
5 การสนทนาที ่ ม ุ ่ ง สะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงาน
6 ความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและแบ่งปัน
7 เงื่อ นไขที่ช่วยผดุง ความเป็นชุ ม ชน
แห่งการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

3.47

.24

3.43
3.47

.21
.22

3.58

.23

3.51

.24

3.60
3.40
3.49

ระดับความคิดเห็น
ความต้องการ
S.D ค่า
ค่าระดับ X
. ระดับ
ปานกลาง 4.51 .25 มาก
ที่สุด
ปานกลาง 4.29 .24 มาก
ปานกลาง 3.85 .40 มาก
มาก
มาก

4.03 .39

มาก

4.28 .39

มาก

.22
.24

มาก
4.23 .39
ปานกลาง 4.17 .39

มาก

.10

ปานกลาง 4.19 .16

มาก

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า สภาพปัจจุบันชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅= 3.49, S.D.= .10) เมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและ
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แบ่งปัน(x̅= 3.60, S.D.= .22) และลำดับต่ำสุดได้แก่ ด้านเงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
(x̅= 3.40, S.D.= .24)
สำหรับความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.19, S.D.=
.16) เมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅= 3.47, S.D.= .24) และลำดับต่ำสุด ได้แก่ ด้านเงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.40, S.D.= .24)
2. ผลการสอบถามความคิดเห็ น เกี่ย วกั บ สภาพปั จจุบ ัน และความต้อ งการเพื่ อส่ งเสริ ม การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก
ตารางที่ 3 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการเพื่อส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกโดยภาพรวมและรายด้าน
ที่

รายการประเมิน

1
2
3

ความรู้ในการจัดการเชิงรุก
ทักษะการจัดการเชิงรุก
เจตคติที่มีตอ่ การจัดการเชิงรุก
รวมเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
สภาพปัจจุบัน
S.D. ค่าระดับ
X
4.09 .26
มาก
3.43 .21 ปานกลาง
3.47 .22 ปานกลาง
3.46 .13 ปานกลาง

ระดับความคิดเห็น
ความต้องการ
S.D. ค่าระดับ
X
4.51 .25 มากที่สุด
4.29 .24
มาก
3.85 .40
มาก
4.22 .19
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅= 3.46, S.D.= .13) ) เมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านเจตคติที่มีต่อ
การจัดการเชิงรุกอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.47, S.D.= .22) และลำดับต่ำสุดได้แก่ ทักษะการจัดการเชิง
รุก อยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.43, S.D.= .21)
สำหรับความต้องการส่งเสริมการจักการเรียนรู้เชิงรุก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.22,
S.D. = .19 เมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านความรู้ในการจัดการเชิงรุก อยู่ในระดับมากสุด
(x̅= 4.51, S.D. = .25) และลำดับต่ำสุดได้แก่ ด้านเจตคติที่มีต่อการจัดการเชิงรุก อยู่ในระดับมาก (x̅=
3.85, S.D.= .40)
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
1. ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
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การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกของครู
โรงเรี ยนเอกชนนำร่อ งพื้ นที่ นวัต กรรมการศึก ษา จั ง หวั ดปั ตตานี หมายถึ ง องค์ ป ระกอบที่มี
ความสัมพันธ์กันซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
หลักการของรูปแบบ
แนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ผลที่เกิดขึ้น
จะส่งผลที่ดีต่อนักเรียน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ให้กับสถานศึกษา
ได้นำไปใช้ และส่งเสริมให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องได้นำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เ ชิง รุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัง หวัดปัตตานี ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
เนื้อหาของรูปแบบ หมายถึง สาระความรู้ที่กำหนดไว้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบ ประกอบด้วย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยม
ร่วมกัน (Share Value and Norms) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Collective focus on student
learning) การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaborative) การเปิดรับการชี้แนะการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน (Expert Advice and Study Visit) การสนทนาที ่ ม ุ ่ ง สะท้ อ นผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Reflection Dialogue) ความเป็ น ผู ้ น ำที ่ ส นั บ สนุ น และแบ่ ง ปั น ( Supportive and Shared
Leadership) เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้( Supportive conditions for the
maintenance of the learning community) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ ความรู้การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
กระบวนการของรูปแบบ หมายถึง ขั้นตอนหรือลำดับของการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ (PLAN) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสอนและสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน (DO) และขั้นที่ 3
สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงาน (SEE) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
การวัดและประเมินผล หมายถึง แนวทางในการวัดและประเมินผลที่จัดขึ้นตามรูปแบบทีจ่ ะ
ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรูปแบบและการบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการประเมิน
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เงื่อนไขความสำเร็จ หมายถึง การดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การ
บริหารจัดการประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารและครูทุกคนต้องทำงานเป็นทีม มีความสามั คคีและความ
เชื่อมั่นในการขับเคลื่อนร่วมกัน ตลอดจนครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิ งรุก
ของครูโรงเรียนเอกชนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี

หลักการของรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เนื้อหาของรูปแบบ
กระบวนการของรูปแบบ
การวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความสาเร็จ

แผนภาพที่ 1 แสดงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
2. ผลตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ผลตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี โดยผู้ท รงคุณวุฒิ ผู้ วิ จ ั ย ขอเสนอ
ตามลำดับ ดังนี้
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ตารางที่ 4 จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ครูผู้สอน
1. เพศ
หญิง
ชาย
รวม
2. อายุ
อายุต่ำกว่า 31 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
รวม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน

ร้อยละ

12
12

100
100

5
7
12

41.67
58.33
100

12
12

100
100

จากตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี จำนวน 12 คน เป็นชายทั้งหมด จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 อายุ 41-50 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 อายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.33 และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทุกคน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 5 ผลการสอบถามความคิดเห็น เกี่ ยวกั บการตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
ปัตตานีของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมและรายด้าน
ที่
1
2

รายการประเมิน
หลักการของรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ความถูกต้อง
ความเป็นไปได้
x̅ S.D. ค่าระดับ x̅ S.D. ค่าระดับ
4.41 .90
มาก 4.75 .45 มากที่สุด
4.54 .45 มากที่สุด 4.62 .37 มากที่สุด

18

ที่

รายการประเมิน

3 เนื้อหาของรูปแบบ
4 กระบวนการของรูปแบบ
5 การวัดและประเมินผล
6 เงื่อนไขความสำเร็จ
รวมเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
ความถูกต้อง
x̅ S.D. ค่าระดับ
4.31 .15
มาก
4.11 .25
มาก
4.44 .32
มาก
4.37 .52 มากที่สุด
4.36 .21
มาก

ระดับความคิดเห็น
ความเป็นไปได้
x̅ S.D. ค่าระดับ
4.52 .14 มากที่สุด
4.58 .32 มากที่สุด
4.69 .30 มากที่สุด
4.62 .38 มากที่สุด
4.63 .13 มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดปัตตานีของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความถูกต้องภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.36, S.D.= .21)
และเมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุดสุด ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.54, S.D.
= .45) ด้านที่มีค่าต่ำสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการของรูปแบบอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.11, S.D. = .15)
สำหรับ ความเป็นไปได้ ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̅= 4.63, S.D. = .13) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านหลักการ
ของรูป แบบ( x̅= 4.75, S.D. = .45) และด้านที่มี ค่าต่ำสุด ได้แก่ เนื้อหาของรูป แบบ ( x̅= 4.52,
S.D. = .14)

19

ผลการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียน
เอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี

แผนภาพที่ 2 แสดงผลการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูป แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ตารางที่ 6 จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของครูผู้สอนสมัครใจเข้าร่วม
ทดลองนำร่องใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ครูผู้สอน (n =30)
1. เพศ
หญิง
ชาย
รวม
2. อายุ (n =30)
อายุต่ำกว่า 31 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา (n =30)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน

ร้อยละ

27
3
30

90.00
10.00
100

20
10
-

66.67
33.33
-

30
30

100
100

จากตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของครูผู้สอนสมัครใจเข้าร่วมทดลองนำร่อง
ใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 30 คนส่วนใหญ่
เป็นหญิง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเป็นชายจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อายุต่ำ
กว่า 31 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อายุ 31-40 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
และวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 7 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำ
ร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ของครูผู้สอนสมัครใจเข้าร่วมทดลองนำใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม
ที่
รายการประเมิน
S.D. ค่าระดับ X S.D. ค่าระดับ
X
1 ความรูก้ ารจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก 3.91 .24
มาก
4.81 .18 มากที่สุด
2 ทักษะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก 3.32 .17 ปานกลาง 4.66 .23 มากที่สุด
3 เจตคติที่มีตอ่ การจัดการ
ปานกลาง
มากที่สุด
3.36 .21
4.54 .19
เรียนรู้เชิงรุก
รวมเฉลี่ย
3.53 .09
มาก
4.67 .10 มากที่สุด
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จากตารางที่ 7 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เ ชิงรุก ของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึก ษา จังหวัดปัตตานี ข องครูผู้ส อนสมั ครใจเข้ า ร่ ว ม
ทดลองนำร่อ งใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า
ก่อนการอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.53, S.D.= .09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านลำดับสูงสุด
ได้แก่ ด้านความรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมาก ( x̅= 3.91, S.D.= .24) และลำดับ ต่ำสุด
ได้แก่ ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.32, S.D.= .17)
สำหรั บ หลั ง การอบรมภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ มาก ( x̅= 4.67, S.D.= .10) และเมื ่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน ความรู้ก าร
จัดการเรียนรู้เชิงรุก(x̅= 4.81, S.D. = .18) และด้านที่มีค่าต่ำสุด ได้แก่ ด้านเจตคติที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (x̅= 4.54, S.D. = .19)
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ
ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียน
เอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ตารางที่ 8 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ ใน
การนำไปปฏิบัติของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมและรายด้าน
ที่

รายการประเมิน

1 หลักการของรูปแบบ
2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3 เนื้อหาของรูปแบบ
4 กระบวนการของรูปแบบ
5 การวัดและประเมินผล
6 เงื่อนไขความสำเร็จ
รวมเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
ความเหมาะสม
x̅ S.D. ค่าระดับ
4.36 .76
มาก
4.58 .52 มากที่สุด
4.34 .19
มาก
4.34 .19
มาก
4.31 .30
มาก
4.25 .66
มาก
4.33 .47
มาก

ระดับความคิดเห็น
ความเป็นประโยชน์
x̅ S.D. ค่าระดับ
4.76 .43 มากที่สุด
4.73 .34 มากที่สุด
4.55 .15 มากที่สุด
4.55 .15 มากที่สุด
4.64 .26 มากที่สุด
4.50 .48 มากที่สุด
4.63 .34 มากที่สุด

จากตารางที่ 8 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมในการนำไป
ปฏิบัติของรูปแบบชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เ ชิงรุก ของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=
4.35, S.D.= .21) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด (x̅= 4.58, S.D.= .52) และลำดับต่ำสุด ได้แก่ ด้านเงื่อนไขความสำเร็จ อยู่ในระดับมาก
(x̅= 4.25, S.D.= .47)
สำหรับความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
ปัตตานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.63, S.D.= .34) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มี
ค่าสูงสุด ได้แก่ ด้านหลักการของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.76, S.D.= .43) และลำดับต่ำสุด
ได้แก่ ด้านเงื่อนไขความสำเร็จ อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.50, S.D.= .48)
อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้นำประเด็นที่ค้นพบจากการสรุปผลนำมาอภิปรายผล 4 ประเด็น ดังนี้
1. ผลศึ กษาสภาพปั จ จุ บ ั น และความต้ อ งการรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
ปัตตานี
1.1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผลการสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปัจจุบันชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน อยู่ในระดับ ปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ด้านการสอน
และการปฏิบัติงานแก่เพื่อนครู เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการร่วมมือ
รวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะ
ครูร่วมมือในการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน ตลอดจนกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อยู่ในระดับมาก
ด้านการเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะครู
ในโรงเรียนร่วมสนทนาและสะท้อนแนวความคิดแลกเปลีย่ นเพื่อนำไปสูก่ ารเสาะหาแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมาก และด้านการสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะครู ในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การสนทนา สะท้อนปัญหา เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลหรือ แนวความคิด
ที่ได้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและแบ่งปัน อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเน้นการทำงานแบบการกระจายอำนาจ
ทางวิชาชีพ เพิ่มพลังอำนาจซึ่งกันและกันจนคณะครูเกิดการเป็นผู้นำร่วม อยู่ในระดับมาก และด้านเงื่อนไข
ที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด
ได้แก่ ผู้บริหารและครูทุกคนต้องทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีและความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อน
ร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยม
ร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนมีสว่ นร่วมในการ
วางเป้าหมายและสร้างภาพอนาคตของโรงเรียนร่วมกันอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการปฏิบัติที่มี
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เป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนมีโอกาส
หรือมีส่วนร่วมในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานของเพื่อนครู อยู่ในระดับมาก ด้านการร่วมมือ
รวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับ สูงสุด ได้แก่ คณะครู
ร่วมมือในการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน ตลอดจนกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อยู่ในระดับมาก
ด้านการเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับ สูงสุด ได้แก่ คณะ
ครูในโรงเรียนมีความกล้าในการแลกเปลี่ยนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นด้วยกัน อยู่ในระดับมาก ด้านการสนทนาที่
มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนมี
โอกาสสนทนา และให้ข้อมูลย้อนกลับร่วมกันเกี่ยวกับผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพื่อนำข้อมูลหรือความ
คิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและ
แบ่ง ปัน อยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ ลำดับสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเน้นการทำงานแบบ
การกระจายอำนาจทางวิชาชีพ เพิ่มพลังอำนาจซึ่งกันและกันจนคณะครูเกิดการเป็นผู้นำร่วม อยู่ในระดับ
มาก และด้านเงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ลำดับ สูงสุด ได้แก่ คณะครูดำเนินการขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชี พครูทั้งในและนอก
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก
1.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก
ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านความรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน อยู่ใน
ระดับมาก ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อลำดับ สูงสุด
ได้แก่ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด
ได้แก่ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน อยู่ในระดับมาก และผลการสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านความรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูง สุด
ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การจัดการเรียนรู้เ ชิง รุก อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านทัก ษะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ มีความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมาก และด้านเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิ จารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียน อยู่ในระดับมาก
2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
2.1 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
ของครู โ รงเรี ย นเอกชนนำร่ อ งพื ้ น ที ่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา จั ง หวั ด ปั ต ตานี ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย
6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการ
ของรูปแบบ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขความสำเร็จ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด
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ทฤษฎีและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับ องค์ป ระกอบของรูป แบบเพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิด
การพัฒนารูปแบบชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เ ชิงรุก ของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ซึ่งสอดคล้องกับบริบทในการจัดการ
เรียนรู้ในปัจจุบันของครูตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ที่เน้นให้มีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังได้
ศึก ษากระบวนการชุม ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ซึ่ง สอดคล้องกั บ แนวคิด ของนัยนา
ฉายวงค์ (2560 : 22) นำเสนอรู ป แบบการนิ เ ทศตามแนวคิ ด การเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสานเพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
3) เนื้อหา 4) กระบวนการ และ 5) การวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร เสรีรัตน์
(2559 : ก) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อส่งเสริมชุดความคิดเกีย่ วกับ
การสอนของครูประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ชุ ดความคิ ดเกี ่ ยวกั บการสอนของครู ป ระถมศึ ก ษาประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ
องค์ป ระกอบที่ 1 หลัก การ องค์ป ระกอบที่ 2 จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการหลักและ
บทบาทสำคัญ และองค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุน การใช้รูป แบบฯ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
กิ่ง แก้ว ภูท องเงิน (2561 : ก-ข) ศึก ษารูป แบบการพัฒ นาครูตามแนวคิดชุม ชนการเรียนรู้ เ พื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีองค์ประกอบ
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการพัฒนาครู 4) บทบาท
ผู้เ กี่ ยวข้อ ง 5) ปัจ จัยความสำเร็จ และ 6) การวัดและประเมินผลและสอดคล้องกั บงานวิจัยของ
สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ (2562) รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู ตาม
แนวทางของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาผลการวิจัย
พบว่า ผลการสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลของครูฯ พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการบริหาร กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครู และการประเมินผลและตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึก ษา
จังหวัดปัตตานีของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความถูกต้องภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน หลักการของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดปัตตานีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหาของรูปแบบ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Share
Value and Norms) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นที่ 3 สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงาน (SEE) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
การวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การประเมินเจตคติต่อ
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเงื่อนไขความสำเร็จ อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.37,
S.D. = .52) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่มีการสนับสนุนปัจจัยในการ
บริหารจัดการสู่ความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับความเป็นไปได้ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านหลักการของ
รูปแบบ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหาของรูปแบบภารพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและเป็น
รายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ
ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นที่ 1 พัฒ นาแผนการ
จั ด การเรี ยนรู้ (PLAN) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่ส ุด เมื่อ
พิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การประเมินเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และด้านเงื่อนไขความสำเร็จ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่
มีการสนับสนุนปัจจัยในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำ
ร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ผ่านการตรวจสอบและหาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความสามารถซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทุมพร จามรมาน (2549 : 23) กล่าวว่า การตรวจสอบ
รูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ(Qualitative) และเชิงปริมาณ
(Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบ และสอดคล้องกั บ แนวคิดของ ไอน์เ นอร์ (Eisner. 1976 : 192-193) ได้เ สนอแนวคิด
การตรวจสอบ โดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิง
ปริมาณ โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
ศิริสุภา เอมหยวก (2556 : ก) การพั ฒ นารู ป แบบการส่ง เสริ ม วิ ชาชี พครู บ รรณารัก ษ์ห้องสมุ ด
โรงเรียนผลการวิจัยพบว่า การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.47, S.D.
= 0.58) 4) และการประเมินความถูก ต้อง พบว่าอยู่ระดับ มากที่สุด ( ̅= 4.57, S.D. X= 0.54) และ
X ฒนาครูตามแนวคิดชุมชน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งแก้ว ภูทองเงิน (2561: ก) ศึกษารูปแบบการพั
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นไป
ได้อยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอำนาท เหลือน้อย (2561 : ก) รูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า ผลการตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า โดยรวม
รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความถูกต้อง
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ (2562 : ก) รูปแบบ
การบริหารเพื่อส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู ตามแนวทางของสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโรงเรียนมัธยมศึก ษาผลการวิจ ัยพบว่า ผลการประเมิ น
รูปแบบการบริห ารเพื่อ ส่ง เสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูฯ ตามความคิดเห็น ของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้
และความถูกต้องครอบคลุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
2.3 ผลการสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การประเมิ นคู ่ม ื อการใช้ ร ูป แบบชุ ม ชนแห่ง
การเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อ ส่ง เสริม การจัดการเรียนรู้เ ชิง รุกของครูโ รงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี พบว่า ความถูกต้องของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ส่วนที่ 4 เนื้อหา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อ ส่ง เสริม การจัดการเรียนรู้เ ชิง รุกของครูโ รงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด
ได้แก่ ส่วนที่ 4 เนื้อหาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบตามแนวคิดของไอแวนเควิช และคณะ (Ivancevich et al.
1989 : 11-12) กล่ า วว่ า การจั ด ทำคู ่ ม ื อ การใช้ ร ู ป แบบโดยนำสาระของรู ป แบบ และเอกสาร
ประกอบการใช้รูปแบบทั้งหมดมาบรรจุไว้ในคู่มือเพื่อการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่สมบูรณ์
ครบถ้วน และเมื่อ ตรวจสอบคุณภาพของรูป แบบแล้ วต้ องรายงานการตรวจสอบรูป แบบไว้ ใ น
ภาคผนวกของคู่มือ เพื่อประโยชน์ต่อ ผู้ส นใจศึก ษา และนำรูป แบบไปใช้ในการดำเนินงานอย่าง
เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งแก้ว ภูทองเงิน (2561) ศึกษารูปแบบการพัฒนาครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มื อการใช้รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอำนาท เหลือน้อย (2561) รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ท างวิ ชาชีพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
พบว่ า ผู้ เ ชี่ ยวชาญทั้ ง 5 คน มี ความคิดเห็นว่า คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของครูผู้สอนสมัครใจเข้าร่วมทดลองนำร่อง และผ่านการอบรมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบั ติ ก าร
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า ก่อนการอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
ความรู้การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมาก ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ จัดการเรียนรู้เชิงรุกให้เกิดประโยชน์กับผูเ้ รียนมากที่สุด และหลังการอบรมภาพรวม
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อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านความรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่
มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเจตคติที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่
จัดการเรียนรู้เชิงรุกให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการจัด
ประสบการณ์ก ารเรียนรู้เ ชิง รุก ของครู อยู่ในระดับ มากที่สุ ด เป็นเช่นนี้ เ พราะว่ า มี คู่ม ือ การใช้
รูปแบบชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำ
ร่องพื้นที่นวัตกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี มีการนำเสนอรายละเอียดผ่านแผนการจั ด การ
เรียนรู้ซึ่ง เน้นให้ผู้เ รียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ซึ่ง ผู้เ รียนสามารถเรียนรู้และลงมือ
ปฏิ บ ั ติใ นทุก ขั้ นตอนได้ด้ว ยตนเอง โดยผู้ ส อนเป็น เพีย งผู้ แนะนำ ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รสิตา รัก สกุล (2557) ศึก ษาเรื่อ งผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ Active
learning พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใช้ Active learning หลังการจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีนัยทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2560) ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปทดลองใช้ พฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุกของ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่อาจารย์จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าเฉลี่ย สู ง กว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ อ าจารย์ จ ั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ร ู ป แบบปกติ และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
แสงเดือน วงศ์ชวลิต (2560) ศึกษากระบวนการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจในการเรียนรูร้ ายวิชาการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ห้องเรียน
ภูมิภาค และสอดคล้องกับงานวิจัยของกชภัทร์ สงวนเครือ (2562) โปรแกรมส่งเสริมครูในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางสะเต็ม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนก่อนพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ย 17.17 คิดเป็น
ร้อยละ 57.22 และมีคะแนนหลังการพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ย 25.47 คิดเป็นร้อยละ 84.89
4. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านหลักการ
ของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
ลำดับสูงสุด ได้แก่ เพื่อส่งเสริมให้ผทู้ ี่เกีย่ วข้องได้นำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานีไป
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ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหาของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ( Share Value and
Norms) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการของรูปแบบอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
ลำดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ (PLAN) อยู่ในระดับมาก ด้านการวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การประเมินเจตคติต่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเงื่อนไขความสำเร็จ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ลำดับสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ อยู่ในระดับมาก สำหรับ
ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน
หลักการของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวัตถุประสงค์ ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึ กษา
จังหวัดปัตตานี ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหาของรูปแบบ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน
(Share Value and Norms) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ (PLAN) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดั บมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การ
ประเมินเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเงื่อนไขความสำเร็จ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยในการบริหารจัดการสู่
ความสำเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการประเมินทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ของวิโรจน์ สารรัตนะ
(2558 : 77) กล่าวว่า มาตรฐานด้านอัตถประโยชน์ (Utility Standards) ซึ่งมุ่งให้การประเมินเป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผลประเมิน และของสตัฟเฟิลบีม
(Stufflebeam. 2008 : p.21) กล่าวว่ามาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility Standards) ประเมินที่ได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน และมาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards)
วิธีการประเมินจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ให้ขอ้ มูล
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริสุภา เอมหยวก (2556 : ก) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมวิชาชีพครู
บรรณารักษ์ห้องสมุ ดโรงเรียนผลการวิจัยพบว่า การประเมิ นผล ด้านความเป็น ประโยชน์ และด้าน
ความเหมาะสม อยู่ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งแก้ว ภูทองเงิน (2561 : ก) ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดชุม ชนการเรียนรู้เ พื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอำนาท เหลือน้อย (2561 : ก) รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปได้ว่า ผลการประเมินรูปแบบการ
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บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า โดยรวมรูปแบบการ
บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความเหมาะสม และความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ (2562 : ก)
รูปแบบการบริหารเพื่อ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู ตามแนวทางของสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่ง ชาติ (องค์การมหาชน) ในโรงเรียนมัธยมศึก ษาผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูฯ ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ข้อเสนอแนะหรือการนำไปใช้ประโยชน์
1.1 โรงเรียนที่เปิดการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการประยุกต์ใช้ รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
1.2 โรงเรียนควรนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ไปใช้ ต้องกำกับติดตาม
ดูแลเพื่อให้การดำเนินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เกิดประสิทธิภาพมีความสำคัญจำเป็น
อย่างยิ่งต่อการใช้รูปแบบ
1.3 สำนักงานการศึก ษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกของครูโรงเรียน
เอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัง หวัดปัตตานี ไปขยายผลให้โรงเรียนในสังกัดนำไปเป็น
แบบอย่างใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรให้ความสำคัญและตระหนักถึง
ความจำเป็นในส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจนำรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานีที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้และไปขยายผล ให้โรงเรียนในสังกัด
นำไปเป็นแบบอย่างใช้ในการจัดการเรียนการสอน
บทสรุป
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นวิธีในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ที่ครูควร
ปรับ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติ การคิด อันได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ความคิด ที่เป็นการอภิปรายกลุม่ ใช้เพื่อระดมความคิด ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอและสะท้อน
ความคิด การร่วมเรียนรู้ ด้วยการทำงานกลุ่ม ให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างผังความคิด ที่เป็นการสรุปสิ่งที่เรียนรู้
เป็นข้อความสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และการสะท้อนคิดที่เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่กำลังเรียนและส่งเสริม
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การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สามารถให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถสร้างให้เกิดขึ้น ได้ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ เครื่องมือที่เป็นกิจกรรมสำคัญสามารถช่วยให้ครู
ได้มีเวทีเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ คือ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลที่ยั่งยืนในโรงเรียน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การทำงานร่วมกันด้วยสัมพันธภาพที่ดีโดยมีค่านิยมที่มีนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ นอกจาก
ผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลที่ดีต่อนักเรียนแล้ว ยังช่วยทำให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และสามารถทำงานอื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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