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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ 2) พัฒนา
รู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ 3) ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเชิ งประจักษ์ของรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิชาชี พ แบบ
ออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น และ 4) ปรับปรุ งรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ใน
ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิช าชี พ แบบออนไลน์ ข องนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู 162 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย 1) นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุ ขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2563 จานวน 162 คน 2) อาจารย์พี่เลี้ยง
จานวน 162 คน 3) อาจารย์นิเทศ จานวน 39 คน 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาสาสมัครเข้าร่ วมกลุ่ม PLC กับนิสิต จานวน 21 คน และ 5) นักเรี ยนที่
เรี ยนกับนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 4,690 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์
แบบสอบถาม โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั ทั้งสิ้ น 14 ฉบับ และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และการพรรณนาความ
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการสร้างชุมชนการเรี ยนทางวิชาชีพในการส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ของนิสิตฝึ กหัดครู 2) รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชี พแบบออนไลน์ที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) หลักการ 2.2) วัตถุ ประสงค์ 2.3) การดาเนิ นการ ใน 3 ระยะได้แก่ ระยะ
การเตรี ยมการ ระยะการปฏิ บ ัติ การ ระยะการประเมิ น ผล และ 2.4) สิ่ งสนับ สนุ น 3) ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพเชิ งประจักษ์ พบว่า
3.1) สมรรถนะในการสอนของนิ สิตโดยรวมอยู่ในระดับสู งมาก และมีพฒั นาการที่สูงขึ้น 3.2) สมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิต
โดยรวมอยู่ในระดับสู ง 3.3) นิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่อยูใ่ นกลุ่ม PLC มีความเห็นว่ารู ปแบบ
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ้นส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กและเป็ นประโยชน์และเป็ นที่พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 3.4) นักเรี ยนมีความเห็นว่านิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู มีความสามารถด้านการจัดการเรี ยนการสอนและมีบุคลิกภาพได้ในระดับ
ดีมาก และ 4) รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพที่ปรับปรุ งมีความสอดคล้องกับบริ บทและจุดเน้นในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู มากขึ้น
คาสาคัญ : รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู สมรรถนะการสอน สมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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Abstract
This research aims to 1) study fundamentals for the development of online professional learning community model 2) develop a
model for online professional learning communities 3) evaluate the effectiveness of the development of online professional le arning
community model; and 4) improve the online professional learning community online. The population and sample comprised 162 gr oups
of online professional learning community including 1) 162 of pre-service teachers in 4 majors (Mathematics Education, English Education,
Science Education and Physical Education and Health Education) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsar t
University of the academic year 2020, 2) 162 mentors, 3) 39 supervisors, 4) 21 PLC volunteer specialists, and 5) 4,6 90 students. The data
collection was conducted using 14 sets of research tools including participant observation, a group discussion, interviews, a nd a
questionnaire. Data were analyzed using frequency, mean, and descriptive statistics analysis.
The results of the research were as follows. 1) the study of basic information, found that stakeholders in teacher professional
training realized the importance of development a professional learning community to enhance teaching and classroom research competency
of pre-service teacher. 2) there were four components of online professional learning community model: 2.1) principle 2.2) objective s
2.3) implementation in three phases: preparation phase, operating phase, evaluation phase and 2.4) support 3) the results of the effectiveness
testing found that; 3.1) the overall teaching competency of the students was very high, 3.2) the overall student's classroom research
competency was at a high level, 3.3) pre-service teacher, mentors, supervisors and PLC specialist viewed the developed online professional
learning model as enhancing the member learning process and being very useful and satisfying in high level and 3.4) the stude nts viewed
pre-service teacher’s teaching and personality competencies of teaching and learning at the excellent level, and 4) the process development
of professional learning community was more consistent with the context and focus of teaching professional experience.
Keywords : Online-Professional Learning Community Model, Pre-service Teacher, Teaching Competency, Classroom Research Competency

บทนา
กระบวนการผลิตครู ในปั จจุบนั เน้นการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับ
โรงเรี ยนเครื อข่ายการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ งทิศทางการผลิตครู ที่ปรับเปลี่ยนแต่ละยุคสมัยเพื่อให้คุณภาพการผลิตครู สอดรับกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู และฐานสมรรถนะในการเป็ นครู ทั้งนี้กรอบหลักสูตรครู ปัจจุบนั ได้กาหนดให้การดาเนินการหลักสูตรต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐานวิชาชี พ โดยเฉพาะกระบวนการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึ กษา นิ สิตต้องได้รับประสบการณ์และสมรรถนะที่เพียงพอ
สาหรับการออกไปปฏิบตั ิวชิ าชีพในอนาคต และการรับรองปริ ญญายึดกรอบการพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการ
และด้านผลลัพ ธ์ รวมถึ งการพัฒ นากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน จาก “Content Based” ไปเป็ น “Competency Based” [1]
โดยหลักเกณฑ์การรับรองปริ ญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสู ตร 4 ปี ได้เพิ่มจุดเน้น คือ มีโครงสร้างมาตรฐาน เพื่อให้
เกิ ดคุณภาพในการผลิ ต เน้นการกระตุน้ ให้สถาบันอุดมศึ กษาเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ ไม่เน้นการ
บรรยาย แต่ส่งเสริ มให้ครู ของครู สร้างและใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพการผลิตครู ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพปั ญหาการศึ กษาในปั จจุบนั ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักของการปฏิ บตั ิการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จะพบว่านิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องมีสมรรถนะหลักที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชาเฉพาะ 2. สามารถประเมิ น ปรั บปรุ ง และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3. สามารถทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน 4. สามารถจัดทารายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาผูเ้ รี ยน [2] กระบวนการ
ฝึ กหัดครู ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะมีการกาหนดให้นกั ศึกษา เข้าฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาเป็ นเวลา 1 ปี แนวการ
จัดหลักสู ตรทั้งหลักสู ตรครู 4 ปี และ 5 ปี จะเห็ นว่าไม่ แตกต่ างกันมากนัก นั่นคื อ ยังคงมี เป้ าหมายของการผลิ ตครู ที่ มี ความรู ้
ความสามารถในองค์ความรู ้ และศาสตร์การถ่ายทอดความรู ้ ตลอดจนยังต้องสามารถในการทาวิจยั ที่ผลส่ งต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ทั้งนี้กระบวนการผลิตครู ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 คือต้องพัฒนาหลักสู ตรที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้แบบ
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 พัฒนารู ปแบบและวิธีการสอนขอครู ให้เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ จัดระบบการฝึ กสอนและการนิ เทศให้มี
ประสิ ทธิภาพ สร้างความสามารถในการพัฒนางานวิจยั ที่สอดคล้องกับวิวฒั นาการทางความรู ้และเทคโนโลยี [3]
การพัฒ นาครู มื อ อาชี พ (Teacher Professional Development) เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ค รู มี ค วามรู ้ ทักษะและ
สมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิการสอนท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิ จและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วที่ มี
ผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้และการสอน การพัฒนาครู สู่ความเป็ นมืออาชีพได้แบ่งช่วงของการก้าวเข้าสู่ วิชาชีพครู เป็ น 3 ช่วง ได้แก่
ช่ ว งครู ใ หม่ (Novice phase) ช่ ว งการฝึ กสอน (Apprentice phase) และช่ ว งการเป็ นครู มื อ อาชี พ (Professional phase) [4] ทั้ง นี้
การพัฒนาวิชาชีพครู สาหรับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หรื อครู ใหม่เป็ นหน้าที่ของสถาบันผลิตครู ร่วมกับโรงเรี ยนที่รับ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์โดยจะได้รับการพัฒนาวิชาชีพร่ วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศของสถาบันการผลิตครู และอาจารย์พี่เลี้ยง
ของโรงเรี ยน ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญของการพัฒนาบุคคลเข้าสู่วชิ าชีพครู [5] ดังนั้นการเตรี ยมครู หรื อการสร้างความเป็ นครู มือ
อาชีพให้แก่นิสิต นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จึงเป็ นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันการศึกษาผลิตครู จึง
ควรรักษามาตรฐานและสร้างความปราณี ตในการผลิตครู โดยเฉพาะในช่วงของการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในสถานศึ กษาที่ ถือ
เป็ นก้าวแรกของการเข้าสู่วชิ าชีพครู ของครู ใหม่ในอนาคต
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ได้มีการกาหนดให้นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ตอ้ งดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน ควบคู่กบั การทาวิจยั เพื่อแก้ปัญหาการ
จัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน รู ปแบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดูแลและให้คาแนะนานิ สิต ควบคู่กบั อาจารย์พี่เลี้ยงในสถานศึกษานั้น ดังนั้นคุณภาพของการผลิตนิ สิต นักศึกษาส่ วนหนึ่ งมาจาก
ความร่ ว มมื อ อัน ดี ระหว่า งอาจารย์นิ เทศจากสถาบันอุ ก มศึ ก ษาและอาจารย์พี่ เลี้ ย งจากสถาบันต่ า ง ๆ การสร้ างคุ ณภาพของ
กระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สิ่ งสาคัญคือการทาความเข้าใจและการสร้างความตระหนักให้กบั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ ครู พี่
เลี้ยงในการให้การดูแล และให้คาแนะนานิสิตครู พร้อมกับอาจารย์นิเทศจากคณะศึกษาศาสตร์ในประเด็นที่สอดคล้องตรงกัน [6]
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community) เป็ นแนวคิ ดหนึ่ งที่ คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
นามาใช้กบั การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ให้แก่นิสิต นักศึ กษา ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2562 ทั้งนี้ เนื่ องจากชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community; PLC) เป็ นการรวมกลุ่มกันทางวิชาการของบุคคลผูป้ ระกอบวิชาชีพเดียวกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชี พ และคุณภาพของผูเ้ รี ยนร่ วมกัน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมมือร่ วมใจ (collaborative learning) การเรี ยนรู ้ประสบการณ์
การปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ (lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (sharing learning) อย่างต่อเนื่ อง [7] แต่ในการปฏิ บตั ิสร้างชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พในปี การศึกษาที่ ผ่านมายังไม่เป็ นรู ปธรรม เนื่ องจากประสบปั ญหาในเรื่ องการปรับแนวคิดมุมมองในการดาเนิ น
การอย่างเป็ นระบบ ในปี การศึ กษา 2563 ประเทศไทยประสบปั ญหาเรื่ องการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
ทาให้กระทรวงศึกษาธิ การมีการออกประกาศการเลื่อนเปิ ดเรี ยนของนักเรี ยนทัว่ ประเทศ [8] แวดวงการศึกษาของไทยได้มีการกล่าวถึง
การน าแนวคิ ดการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดการศึ กษามากขึ้ น การน า “เทคโนโลยีด้านการศึ กษา”หรื อ
“Educational Technology” มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ช่วยให้การดาเนินการติดต่อสื่ อสารและการสอนเป็ นไปอย่างง่ายขึ้น ในขณะ
ที่ท้ งั ครู และนักเรี ยนยังต้องอาศัยภายในที่พกั ของตนเองในช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีการศึ กษามาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนและการจัดการศึ กษา ระบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของคณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การพัฒนานิ สิตครู ทั้งนี้ ในปี การศึ กษา 2563 คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู จานวน 162 คน
จะเข้าฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ในจานวน 51 โรงเรี ยน มีอาจารย์นิเทศใน 4 สาขาวิชาจากคณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
จานวน 39 คน และมีอาจารย์พี่เลี้ยงในโรงเรี ยนที่ ดูแลนิ สิตทั้งสิ้ น 162 คน การนาแนวคิดการสร้างชุมชนวิชาชี พครู PLC หรื อ
Professional Learning Community ผสมผสานกับแนวคิดทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในการสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนความรู ้
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ระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ ยง ที มนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู น่ าจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งคุณภาพทั้งด้าน
วิชาชี พ และผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู คณะศึ กษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะในการ
สอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะในการสอนและการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยน ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
3. เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
ในการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ที่พฒั นาขึ้น
3.1 เพื่อศึ กษาสมรรถนะในการสอนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู หลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ผ่าน
รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
3.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู หลังฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ผ่านรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อชุมชนการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
3.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ตามชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
4. เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะในการสอนและการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย 4 ระยะ ลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods
Research) โดยประยุกต์การวิจยั และพัฒนา (R&D Research and Development) ผสมผสานกับการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research :PAR) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ สู่กระบวนการวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
รู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ แบบออนไลน์ (Research-R1) โดยศึ ก ษาแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทางด้า นรู ป แบบการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สภาพปั จจุบนั และผลที่คาดหวัง หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ การ
สร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ เทคโนโลยีการศึ กษา การวิจัยในชั้นเรี ยน และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ศึ กษาสารสนเทศจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่ องสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของการพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู
แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้ได้กาหนดผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักโดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ตัวแทนอาจารย์นิเทศ 5 คน
ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง 5 คน ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน 5 คน สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่มนิสิตในปี การศึกษา 2562 เกี่ยวกับ ผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ในปี การศึกษา 2562 ที่ผา่ นมา ปั ญหา และ/หรื อ อุปสรรค
ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ที่พบ และสมรรถนะที่ควรพัฒนา สอบถามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนารู ปแบบชุมชน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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การเรี ย นรู ้ ท างวิชาชี พ ครู เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนและการท าวิจัย ในชั้น เรี ย นของนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ โดยทาการสอบถามนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
ปี การศึ กษา 2562 จานวน 184 คน จากนั้นสังเคราะห์แนวคิดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพครู แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระยะที่ 2 การออกแบบ และพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ (Devenlopment-D1) แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
1) การร่ างและพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2) นารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พต้นแบบที่พฒั นาขึ้นตรวจสอบความสมเหตุสมผล
และความเป็ นไปได้ในการใช้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 5 คนพร้อมทั้งปรับปรุ ง
แก้ไขต้นแบบรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น (Research-R2) เป็ นระยะของการนาต้นแบบรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเชิงประจักษ์ของชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทดลองกระบวนการและเครื่ องมือโดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกึ่งทดลองแบบกลุ่ม
ตัว อย่า งเดี ย ว มี ก ารทดสอบก่ อ นและหลัง การทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) กับ กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาได้แ ก่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประจาปี การศึกษา 2563 จานวน 162 คน อาจารย์นิเทศ 39 คน อาจารย์พี่เลี้ยง 162 คน ผูท้ รงคุณวุฒิที่เข้า
ร่ วมในชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู ของนิ สิต 21 คน และนักเรี ยนที่ เรี ยนกับนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู จานวน 4,690 คน
จากนั้นประเมินผลจากการใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้น
ระยะที่ 4 การประเมินผล ปรับปรุ งรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น (Development-D2 )
ผูว้ จิ ยั ทาการสนทนากลุ่ม ผูบ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ตัวแทนอาจารย์นิเทศ 5 คน
ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง 5 คน ตัวแทนนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 10 คน เรื่ อง ความเหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิช าชี พ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น จากนั้น นาผลการประเมิ นจากการทดลองใช้รูปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิชาชี พ ที่
พัฒนาขึ้นมาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุ งชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ตัวแทนอาจารย์นิเทศ
5 คน ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง 5 คน ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน 5 คน นิ สิตที่ ผ่านการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ในปี การศึกษา 2562 จานวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มเดียวกับประชากร อันประกอบด้วย
1. นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา
2563 จานวน 162 คน
2. อาจารย์พี่เลี้ยงของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ใน 51 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2563 จานวน 162 คน
3. อาจารย์นิเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2563 จานวน 39 คน
4. ผูเ้ ชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นอาสาสมัครผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอกโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โดยมีคุณสมบัติคือเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการสอนและการทาวิจยั และเคยได้รับรางวัลทางด้านการจัดการเรี ยนการสอน และ/
หรื อ การทาวิจยั หรื อผูบ้ ริ หารที่เต็มใจเข้าร่ วมกลุ่ม PLC กับนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 21 คน
5. นักเรี ยนที่เรี ยนกับนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ทั้ง 162 คน ใน 51 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งสิ้น 4,690 คน
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) คื อ รู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิชาชี พ แบบออนไลน์ สาหรั บ นิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย 1) สมรรถนะในการสอนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2) สมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 3) ความคิดเห็นของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น 4) ความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดว้ ยรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์เอกสาร เนื้อหา และตาราที่เกี่ยวข้อง 2) แบบ
สัม ภาษณ์ เรื่ อ ง ความสาคัญ และสภาพการสร้ างชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ สาหรั บนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (สาหรับสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ /ศึกษานิเทศก์/ตัวแทนอาจารย์นิเทศ/
ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง/ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน) 3) แบบสัมภาษณ์นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู ในปี การศึ กษา 2562 4) แบบสอบถามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนารู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแบบ
ออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจัยในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู คณะศึ กษาศาสตร์
และพัฒ นศาสตร์ 5) แบบบัน ทึ ก การสร้ า งที ม /สมาชิ ก ในกลุ่ ม ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ และแบบบันทึ กการด าเนิ นการ PLC
รอบที่ 1 – 3 และ 6) แบบบันทึ กสิ่ งที่ เรี ยนรู ้จากการดาเนิ นกิ จกรรมการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ 7) แบบประเมินสมรรถนะ
การสอนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ/อาจารย์พี่เลี้ยง) 8) แบบประเมินตนเองเรื่ องสมรรถนะการ
สอนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ) 9) แบบประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศหรื ออาจารย์พี่เลี้ยงหรื ออาจารย์ที่อยูใ่ นวงรอบ PLC) 10)
แบบประเมินตนเองเรื่ องสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ) 11) แบบประเมินงานวิจยั ในชั้นเรี ยน (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง) 12) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ ยง และอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม PLC ต่อชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่
พัฒนาขึ้น 13) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชี พครู ด้วยรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่ พฒ
ั นาขึ้ น และ 14) ประเด็ นการสนทนากลุ่ ม เรื่ อง ความเหมาะสมและ
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่ พฒ
ั นาขึ้ น ซึ่ งเครื่ องมื อในการวิจัยทั้ง 14 ฉบับได้เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.00 ทุกรายการ
การวิเคราะห์ ข้อมู ล ใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean: ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ()
และการพรรณนาความ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั เดือนเมษายน พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม 9 เดือน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community; PLC)
เข้ามามีบทบาทและความสาคัญต่อการพัฒนานิ สิตครู เนื่องจากเป็ นการรวมกลุ่มการทางานของนิ สิตครู กบั อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์
นิ เทศ และเพื่อนครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนต่อไป
การใช้เทคโนโลยีหรื อระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนรู ้จะช่วยให้การติดต่อสื่ อสาร และการรวมกลุ่มของนิสิต อาจารย์
พี่เลี้ ยง อาจารย์นิเทศ และผูม้ ี ประสบการณ์ เป็ นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้ น นโยบายของคณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
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ให้ความสาคัญกับการพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิตให้นิสิตได้เรี ยนรู ้จาก
ครู ตน้ แบบและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ดังนั้นการวางระบบการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู และการทาความเข้าใจกับนิสิตจึงเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ จะทาให้นิสิตยอมรับและปรับตัวต่อการทางานได้ดียิ่งขึ้น อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง และนิ สิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู มีความเห็ นว่าชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พเป็ นเรื่ องที่โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญ (= 4.14, = 0.70) โรงเรี ยนฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ควรมีการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ( = 4.11,  = 0.67)
และผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์มีบทบาทที่ชดั เจนในการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน (= 4.05,  = 0.74)
นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านแนวคิด ทฤษฎี พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักการ วัตถุประสงค์ การดาเนิ นการ และระบบสนับสนุ น และการดาเนิ นการของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พประกอบด้วย
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรี ยมการ ระยะการปฏิ บตั ิการ และระยะการประเมินผล มี การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่ อสารและการ
รวมกลุ่มให้เป็ นไปอย่างง่ายขึ้น
2. รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น ชื่อ รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์
เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ซึ่งได้ผลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
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3. ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น ดังนี้
3.1 สมรรถนะในการสอนของนิ สิ ต โดยรวมอยู่ในระดับสู งมาก ( = 3.61,  = 0.51) ผูว้ ิจัย ทาการประเมิ น
สมรรถนะในการสอนนิสิตทั้ง 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เมื่อพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายด้านจะพบว่า
ทั้งด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีแนวโน้มสู งขึ้น และมีระดับสมรรถนะใน
การสอนอยูใ่ นระดับสูงมากในทุกด้าน ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิตโดยรวม
ผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิต
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
แปลความ 

 แปลความ

 แปลความ 
ด้านการออกแบบและวาง
3.26
สูงมาก 0.64 3.51
สูงมาก
0.53 3.62 สูงมาก
0.49
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.20
สูง
0.67 3.47
สูงมาก
0.54 3.59 สูงมาก
0.52
โดยภาพรวม
3.23
สูง
0.66 3.49
สูงมาก
0.54 3.61 สูงมาก
0.51
3.2 ผลการศึกษาสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู หลังใช้รูปแบบชุมชนการ
เรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ้น ผูว้ ิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้ประเมิ นสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินโดยอาจารย์นิเทศหรื ออาจารย์พี่เลี้ยง และให้นิสิตประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะใน
การทาวิจยั โดยรวมทั้ง 4 ด้าน เป็ นดังนี้
ตารางที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตโดยรวม
ผลการประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
รายการประเมิน
แปลความ


ด้านการกาหนดปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.13
ระดับสูง
0.64
ด้านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
3.04
ระดับสูง
0.63
ด้านการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.10
ระดับสูง
0.66
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานผลในการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.07
ระดับสูง
0.61
โดยภาพรวม
3.08
ระดับสูง
0.63
จากตาราง 2 จะเห็ นได้ว่า คะแนนการประเมินระดับสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง ( = 3.08,  = 0.63) ทั้งการประเมินจากอาจารย์ที่ไม่ใช่การประเมินที่นิสิตประเมินตนเอง สอดคล้องกับการประเมิน
ตนเองของนิ สิต ซึ่ งด้านที่ได้ระดับคะแนนสู งที่สุด คือ ด้านการกาหนดปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ( = 3.13,  = 0.64) รองลงมา
คื อ ด้านการดาเนิ นการวิจัยในชั้นเรี ยน ( = 3.10,  = 0.66) ด้านการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและรายงานผลในการวิจัยในชั้นเรี ย น
( = 3.07, = 0.61) และด้านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ( = 3.04,  = 0.63) ตามลาดับ
3.3 ความคิดเห็ นโดยภาพรวมนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม PLC
มี ความเห็ นว่ารู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พแบบออนไลน์ ที่ พ ัฒนาขึ้ นช่ วยในการเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กในกลุ่ ม PLC และ
มีประโยชน์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายด้านพบว่ารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้นช่วย
ในการเรี ยนรู ้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC ในระดับมาก และเห็นว่าได้รับประโยชน์จากกระบวนการ PLC ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ใน
ด้านการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในกลุ่ม PLC เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีความเห็ นว่าการดาเนิ นงานตามรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้นทาให้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในระดับมากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมา
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สองอันดับ คือ ทาให้ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอนจากสมาชิกในกลุ่ม PLC และทาให้ได้เรี ยนรู ้การทางานจากสมาชิ กใน
กลุ่ม PLC สาหรั บด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการของ PLC เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี ความเห็ นว่ากระบวนการ PLC
เป็ นกระบวนการที่ทาให้สมาชิ กได้เรี ยนรู ้งานซึ่ งกันและกันในระดับมากเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาสองอันดับ คือ เห็นว่ากระบวนการ
PLC เป็ นกระบวนการที่ทาให้สมาชิกได้ทางานร่ วมกัน และทาให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มดียงิ่ ขึ้น ตามลาดับ
3.4 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ข องนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ดว้ ยรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น (N = 4,690 คน) จะพบว่าความสามารถ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและด้านบุคลิกภาพของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ในระดับดีมากทุก รายการ โดยรายการที่
นักเรี ยนประเด็นให้คะแนนสู งสุ ด 3 รายการแรก คือ ครู ฝึกสอนมีบุคลิคภาพความเป็ นครู ที่ดี และเป็ นแบบอย่างที่ดี ( = 3.93, 
 = 0.30) ครู ฝึกสอนมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรี ยนในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ( = 3.92,  =0.33) ครู ฝึกสอนมีการใช้สื่อ
การสอนที่ เข้ากับบทเรี ยน และทาให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ได้ดีข้ ึ น และครู ฝึกสอนมี การพัฒนาและปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนอย่า ง
สม่าเสมอ ( = 3.91,  = 0.34)
4. รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับบริ บทและจุดเน้นในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู มากขึ้น

สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่านโยบายการผลิตครู ของชาติมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนานิ สิตนักศึกษาครู และ
การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการผลิตนิสิตครู ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เป็ นการรวมกลุ่มบุคคลที่มีเป้ าหมายเดียวกันและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในประเด็นที่
แต่ละคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสื บเสาะแสวงหาความรู ้และพัฒนาการทางานอย่าง
ต่อเนื่ อง [9] ทั้งนี้ แนวคิ ดเพื่อการปฏิ รูปการศึ กษากระบวนทัศน์ใหม่ ให้ความสาคัญกับ “กระบวนการเรี ยนรู ้ ส าคัญกว่าความรู ้ ”
โดยแนวคิ ดหลักส าคัญของชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พประกอบด้วย 1) พันธกิ จต่อการเรี ยนรู ้ ข้ นั สู งส าหรั บนักเรี ยนทุ กคน 2)
ความสาคัญในการร่ วมมือและร่ วมแรงเพื่อบรรลุพนั ธกิจ 3) มุ่งมัน่ ต่อผลลัพธ์ที่จะทาให้โรงเรี ยนสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักเรี ยนแต่ละคนให้แนวปฏิบตั ิแก่ครู และผลักดันให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง [10] การผลิตครู จึงควรมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาฝึ กหัด
ครู มุ่งการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จากข้อมูลการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง และ
นิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ผ่านการฝึ กประสบการณ์ก่อนหน้านี้ พบว่า โรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ หารตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การดาเนิ นการการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พอย่างเป็ นระบบ จะทาให้ครู และนิ สิตฝึ กหัดครู เกิ ดความเชื่ อมัน่ มัน่ ใจในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองผ่านการทางานเป็ นทีมในการร่ วมพัฒนานวัตกรรม และนิ สิตฝึ กหัดครู จะได้ตน้ แบบจาก
การดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากอาจารย์พี่เลี้ยงและทีมคุณครู ที่อยูใ่ นกลุ่ม PLC เดียวกัน นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะรู ้สึกไม่โดดเดี่ยว
ในการพัฒนาสมรรถนะของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เวลาส่ วนใหญ่ของนิ สิตอยู่ในการดู แลของอาจารย์พี่เลี้ยงที่ โรงเรี ยน
อาจารย์พี่เลี้ยงควรทาหน้าที่เป็ นต้นแบบ และเป็ นพี่เลี้ยงที่นิสิตไว้ใจ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะต้องทาหน้าที่เป็ นต้นแบบที่ชดั เจนซึ่ ง
เป็ นหลักการที่ สาคัญของการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของนิ สิตนักศึ กษา ที่ จะได้รับการพัฒนาเป็ นครู ที่ดีในอนาคตจากต้นแบบ
(Role Model) ที่เป็ นครู ประจาการจริ ง ทั้งนี้สอดคล้องกับ Kuehl [11] ที่กล่าวว่า PLC ช่วยลดช่องว่างการทางานระหว่างนักศึกษาฝึ กหัด
ครู กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้การวิเคราะห์นกั เรี ยนตรงเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้คาแนะนาถึงการสอน
ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนและการวางแผนการสอนล่วงหน้าของนักศึกษาฝึ กหัดครู
และ ชวนพิศ อัตเนตร และคณะ [12] กล่าวว่า ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู เป็ นแนวคิดการพัฒนาที่ ทุกคนได้ร่วมเรี ยนรู ้ พัฒนา
ตนเองอย่างเท่าเทียมกัน และตามด้วยกิจกรรมการชื่ นชมฉลองความสาเร็ จ เพื่อเติมเต็มการพัฒนาสมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ของนักศึกษาครู หรื อจะนาไปใช้ในการพัฒนาครู ประจาการได้ซ่ ึ งต้องอาศัยการ พร้อมใจ ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท วัฒนธรรม
การทางาน การคิด ความเชื่อและเจตคติก็จะนาไปสู่การพัฒนา วิชาชีพครู ของประเทศไทยได้สาเร็ จ
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2. สมรรถนะในการสอนของนิ สิต หลังผ่านรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้นพบว่า สมรรถนะ
ในการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับสู งมาก และเมื่อพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายด้านจะพบว่าทั้งด้านการออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อยู่ระดับสู งมาก และมีแนวโน้มสู งขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกระบวนการที่ สร้างขึ้น
พัฒนามาจากแนวคิดในการออกแบบเชิงระบบซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ และหากเกิด
ปั ญหาหรื อความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุด ทาให้การออกแบบเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง [13]
ทั้งนี้ รูปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ้น ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้ของ
การใช้กระบวนการดังกล่าวโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ และมีประโยชน์ในการปฏิบตั ิ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้ น ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปั จจุบนั ของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ลักษณะการนิ เทศช่วยเหลือนิ สิตของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศซึ่ งเป็ นภูมิหลังที่สาคัญของการพัฒนา
ประกอบกับศึ กษาหลักการแนวคิดในการออกแบบเชิ งระบบ และการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนากระบวนการที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง เมื่อพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิ สิต โดยทีมที่ปรึ กษาพบว่า
คะแนนสู งสุ ด 3 ลาดับแรกคือ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ระดับเสี ยงและน้ าเสี ยงในการสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ความสอดคล้องกับโครงการสอนหรื อแผนการสอนระยะยาว และความสามารถในการใช้คาถามที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะทีมที่ปรึ กษามีส่วนร่ วมในกระบวนการออกแบบกิจกรรมการสอนอย่างต่อเนื่ อง นิ สิตได้มีการปรึ กษากับทีมตั้งแต่การวางแผน
โครงการสอนระยะยาว ทาให้ผลการประเมินเป็ นไปในระดับที่ ทีมที่ ปรึ กษาเห็ นถึงคุณภาพที่ ถูกพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
หฤทัย อนุสสรราชกิจ และวราลี ถนอมชาติ [14] ที่ทาการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน
แล้วพบว่าการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพช่วยส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการประเมินโดยได้จากการประเมินตนเองของนิ สิตพบว่า คะแนนสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ
สาระการเรี ยนรู ้เขียนได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ และความเหมาะสมของสื่ อการเรี ยนรู ้
แสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจของนิสิตในการเขียนสาระการเรี ยนรู ้ การกาหนดวัตถุประสงค์ และการเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ นิสิตพบว่า ในระยะแรกของการสอนนิ สิตยังขาดความมัน่ ใจในการเขียนแผนที่ จะเหมาะสมกับสภาพ
ห้องเรี ยนที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นจะเห็นว่าการดาเนิ นการได้แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะเตรี ยมการ ระยะการปฏิบตั ิการ ระยะการประเมินผล ซึ่งสมรรถนะในการสอนด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้ถูกวางแผนและพัฒนาตั้งแต่ในช่วงระยะการเตรี ยมการ ซึ่ งมีการให้ความรู ้สมาชิ กที มในเรื่ องการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพครู มีกระบวนการอบรมให้ความรู ้ในรู ปแบบของการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม WebEx และการสร้างทีม จากนั้นมี
การประชุมเพื่อวางแผนการปฏิ บตั ิการการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เป็ นกระบวนการวางแผนร่ วมกันระหว่างนิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (Model Teacher) กับสมาชิ กของทีม ในการวางแผนกาหนดเป้ าหมายการพัฒนานักเรี ยน โดยนิ สิตผูท้ า
หน้าที่ เป็ น Model Teacher จะเป็ นผูเ้ ลือกปั ญหาจากการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิ ก และ
กลุ่มสมาชิกจะร่ วมพิจารณาความเป็ นไปได้ของปั ญหาที่เลือกมาดาเนินการ นิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะได้ฝึกการวิเคราะห์
สภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกตั้งแต่สปั ดาห์แรกที่เข้าไปยังโรงเรี ยน จากนั้นในระยะที่ 2 นิสิตจะได้ร่วม
ประชุมวางแผน (Planning) กิจกรรมการสอนร่ วมกับสมาชิกในทีม ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Action) จากนั้นมีการเปิ ดชั้นเรี ยน
และทีมจะร่ วมสะท้อนผลการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภาพร วรเนตร
สุ ดาทิพย์ และคณะ [15] ที่กล่าวว่า การสะท้อนการเรี ยนรู ้จากการเปิ ดชั้นเรี ยนทาให้ครู สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนได้เป็ น
อย่างมากเนื่ องจากเป็ นการพัฒนาแบบค่อยเป็ นค่อยไป แต่กระทาอย่างต่อเนื่ อง เน้นการเปลี่ ยนแปลงชั้นเรี ยนเป็ นสาคัญ [16]
กระบวนการทางานร่ วมกันของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ สร้างความสัมพันธ์และเข้าใจกันมากขึ้น กล่าวคืออาจารย์พี่เลี้ยงได้
เรี ยนรู ้หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้จากอาจารย์นิเทศ ในขณะที่อาจารย์นิเทศได้เรี ยนรู ้ความรู ้จากการปฏิบตั ิ
(practical knowledge) และความรู ้ เ กี่ ย วกับ บริ บ ท ความเป็ นพลวัต รและความซับ ซ้อ นของห้องเรี ย นจากอาจารย์พี่ เลี้ ย ง การ
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ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องนี้ อาศัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การติดต่อสื่ อสารหรื อการประชุมทาได้อย่างรวดเร็ วและลดช่องว่างการ
ทางานให้ง่ายขึ้ นได้ ดังนั้นกระบวนการการสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่ มีลกั ษณะออนไลน์จึงยิ่งส่ งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะการสอนของนิ สิ ต ได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง ที่ Suthida Kareemee and other [17] กล่ า วว่า เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ย
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในปั จจุบนั ส่งเสริ มให้สมาชิกในกลุ่มชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพออนไลน์ช่วยให้ผคู ้ นสามารถสื่ อสาร
และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ดังนั้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ร่วมกันจึ งต้อง
พิจารณารู ปแบบของกิจกรรมและคุณลักษณะของสมาชิกเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อไม่และลักษณะของอุปกรณ์ที่สมาชิกคุน้ เคยและใช้เป็ นประจา
3. ผลการศึกษาสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลังใช้รูปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยใช้ประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ประเมินโดยอาจารย์นิเทศหรื ออาจารย์พี่เลี้ยงหรื ออาจารย์ที่อยูใ่ นวงรอบ PLC (ซึ่งไม่ใช่การประเมินตนเอง) และให้นิสิต
ประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าคะแนนการประเมินระดับสมรรถนะในการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง ด้านที่ได้ระดับคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการกาหนดปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
รองลงมาคือ ด้านการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้เน้นให้สมาชิกในทีมร่ วมกันวิเคราะห์
ปั ญหาที่ แท้จริ งจากการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก และนาผลการวิเคราะห์ไปคัดสรรกลวิธีการสอนเพื่อแก้ปัญหา เมื่อนิ สิต
ดาเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่ องจะทาให้นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเองที่แก้ปัญหาชั้นเรี ยนได้ตรงจุด สอดคล้อง
กับที่ มารุ ต พัฒผล และคณะ [7] กล่าวว่า การพัฒนาครู โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ Professional Learning
Community (PLC) ครู จะได้ร่วมกันเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สนใจ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริ ง การถอดบทเรี ยนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ อง และส่ งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการดาเนิ นการตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบของกลุ่มผูส้ อนที่ เป็ น PLC เดี ยวกันเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นกระบวนหนึ่ งของกระบวนการวิจยั และพัฒนา นอกจากนี้ ผลการประเมิน
สมรรถนะในการท าวิ จัย ในชั้น เรี ย นของนิ สิ ต พบว่า ด้า นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และรายงานผลในการวิ จัย ในชั้น เรี ย น และ
ด้านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เป็ นด้านที่นิสิตได้ระดับน้อยกว่าในสองด้านแรก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกระบวนการใน
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นกระบวนการที่นิสิตต้องลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นงานที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็ นงานที่สาคัญสาหรับครู ใหม่
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนาเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งให้นิสิตฝึ กหัดครู เข้าใจถึงประโยชน์และบทบาทหน้าที่ก่อน
เริ่ มกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดความคิดที่เห็นว่าเป็ นภาระที่มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความตระหนักให้นิสิตฝึ กหัดครู ยินยอมและเต็ม
ใจในการเข้าร่ วมกระบวนการจึงเป็ นสิ่ งที่พึงกระทา โดยไม่ใช้การบังคับ
1.2 การวิจยั ครั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มสมาชิ กถนัดและคุน้ เคยเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารช่ วยใน
เรื่ องการรวมกลุ่มและประสานงาน ดังนั้นการดาเนินการตามกระบวนการในงานวิจยั นี้ อาจจะต้องให้ทีมเป็ นผูต้ กลงเลือกเทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่ อสารและประชุมเองเพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจและสะดวกใจในการทางานตามกระบวนการ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 การวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนการที่ให้นิสิตลงมือปฏิบตั ิสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแล้ววัด
สมรรถนะในการสอนและการทาวิจยั ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเป็ นการดาเนินการโดยภาพรวมของนิสิตในทุกสาขาวิชา
ในการทาวิจยั ในครั้งต่อไปอาจมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสาหรับนิ สิตเฉพาะสาขาแล้วมุ่งศึกษานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้าง
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อจะได้ขอ้ มูลในเชิงลึกที่สะท้อนผลการใช้กระบวนการในแต่ละสาขาที่ชดั เจน
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2.2 การวิจยั ครั้งนี้มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นระยะเวลาวงรอบ
ละ 1 เดือน ในการวิจยั ครั้งต่อไป อาจให้สมาชิกในแต่ละทีมเป็ นร่ วมกันวางแผนระยะเวลาการทางานเพื่อการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองมากขึ้น
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