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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ 2) พฒันา

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์  3) ทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน และ 4) ปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวจิยัใน
คร้ังน้ี คือ กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  162 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาองักฤษศึกษา  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 162 คน 2) อาจารยพ่ี์เล้ียง 
จ านวน 162 คน 3) อาจารยนิ์เทศ จ านวน 39 คน 4) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาสาสมคัรเขา้ร่วมกลุ่ม PLC กบันิสิต จ านวน 21 คน และ 5) นกัเรียนท่ี
เรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 4,690 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัทั้งส้ิน 14 ฉบบั และวเิคราะห์ขอ้มูลจากค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และการพรรณนาความ  

ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1) จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานพบว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตระหนักถึงความส าคญั
ของการสร้างชุมชนการเรียนทางวิชาชีพในการส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัของนิสิตฝึกหัดครู 2) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) หลักการ 2.2) วตัถุประสงค์ 2.3) การด าเนินการ ใน 3 ระยะได้แก่ ระยะ 
การเตรียมการ ระยะการปฏิบัติการ ระยะการประเมินผล และ 2.4) ส่ิงสนับสนุน 3) ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ พบว่า  
3.1) สมรรถนะในการสอนของนิสิตโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก และมีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 3.2) สมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิต 
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 3.3) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม PLC มีความเห็นว่ารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกและเป็นประโยชน์และเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 3.4) นกัเรียนมีความเห็นวา่นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมีความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนและมีบุคลิกภาพไดใ้นระดบั
ดีมาก และ 4) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีปรับปรุงมีความสอดคลอ้งกบับริบทและจุดเนน้ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมากข้ึน 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู สมรรถนะการสอน สมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
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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 o f 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 
 
 

บทน า   
 กระบวนการผลิตครูในปัจจุบนัเนน้การพฒันาสมรรถนะ ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา กบั
โรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงทิศทางการผลิตครูท่ีปรับเปล่ียนแต่ละยคุสมยัเพ่ือใหคุ้ณภาพการผลิตครูสอดรับกบั
มาตรฐานวชิาชีพครูและฐานสมรรถนะในการเป็นครู ทั้งน้ีกรอบหลกัสูตรครูปัจจุบนัไดก้ าหนดให้การด าเนินการหลกัสูตรตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะกระบวนการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา นิสิตตอ้งไดรั้บประสบการณ์และสมรรถนะท่ีเพียงพอ
ส าหรับการออกไปปฏิบติัวชิาชีพในอนาคต และการรับรองปริญญายดึกรอบการพิจารณา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการ 
และด้านผลลัพธ์ รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จาก “Content Based” ไปเป็น “Competency Based” [1]  
โดยหลกัเกณฑก์ารรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลกัสูตร 4 ปี ไดเ้พ่ิมจุดเนน้ คือ มีโครงสร้างมาตรฐาน เพื่อให้
เกิดคุณภาพในการผลิต เน้นการกระตุน้ให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เน้นการ
บรรยาย แต่ส่งเสริมให้ครูของครูสร้างและใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพการผลิตครูให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและสภาพปัญหาการศึกษาในปัจจุบนั  ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาสมรรถนะหลกัของการปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จะพบวา่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะตอ้งมีสมรรถนะหลกัท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1. สามารถ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้รียน  
3. สามารถท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 4. สามารถจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียน [2] กระบวนการ
ฝึกหัดครูในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  จะมีการก าหนดให้นกัศึกษา เขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี แนวการ
จัดหลักสูตรทั้ งหลักสูตรครู 4 ปี และ 5 ปี จะเห็นว่าไม่แตกต่างกันมากนัก นั่นคือ ยงัคงมีเป้าหมายของการผลิตครูท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในองคค์วามรู้ และศาสตร์การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนยงัตอ้งสามารถในการท าวจิยัท่ีผลส่งต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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ทั้งน้ีกระบวนการผลิตครูให้ไดม้าตรฐานเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือตอ้งพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบ
ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พฒันารูปแบบและวิธีการสอนขอครูให้เป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ จดัระบบการฝึกสอนและการนิเทศให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความสามารถในการพฒันางานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัววิฒันาการทางความรู้และเทคโนโลย ี[3] 

การพฒันาครูมืออาชีพ (Teacher Professional Development) เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ครูมีความรู้ทักษะและ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัการสอนท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ีมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสอน การพฒันาครูสู่ความเป็นมืออาชีพไดแ้บ่งช่วงของการกา้วเขา้สู่วิชาชีพครูเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 
ช่วงครูใหม่ (Novice phase) ช่วงการฝึกสอน (Apprentice phase) และช่วงการเป็นครูมืออาชีพ (Professional phase) [4] ทั้ งน้ี 
การพฒันาวิชาชีพครูส าหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือครูใหม่เป็นหนา้ท่ีของสถาบนัผลิตครูร่วมกบัโรงเรียนท่ีรับ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์โดยจะไดรั้บการพฒันาวิชาชีพร่วมกนัระหวา่งอาจารยนิ์เทศของสถาบนัการผลิตครูและอาจารยพ่ี์เล้ียง
ของโรงเรียน ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัของการพฒันาบุคคลเขา้สู่วชิาชีพครู [5] ดงันั้นการเตรียมครูหรือการสร้างความเป็นครูมือ
อาชีพใหแ้ก่นิสิต นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันาวชิาชีพครู สถาบนัการศึกษาผลิตครูจึง
ควรรักษามาตรฐานและสร้างความปราณีตในการผลิตครูโดยเฉพาะในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาท่ีถือ
เป็นกา้วแรกของการเขา้สู่วชิาชีพครูของครูใหม่ในอนาคต 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ไดมี้การก าหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตอ้งด าเนินการจดัการเรียนการสอน ควบคู่กบัการท าวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผ่านมา มีการแต่งตั้งอาจารยนิ์เทศจากมหาวิทยาลยัเพ่ือ
ดูแลและให้ค  าแนะน านิสิต ควบคู่กบัอาจารยพ่ี์เล้ียงในสถานศึกษานั้น ดงันั้นคุณภาพของการผลิตนิสิต นกัศึกษาส่วนหน่ึงมาจาก
ความร่วมมืออันดีระหว่างอาจารย์นิเทศจากสถาบันอุกมศึกษาและอาจารย์พ่ีเล้ียงจากสถาบันต่าง ๆ การสร้างคุณภาพของ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ส่ิงส าคญัคือการท าความเขา้ใจและการสร้างความตระหนกัใหก้บัผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูพ่ี
เล้ียงในการใหก้ารดูแล และใหค้  าแนะน านิสิตครูพร้อมกบัอาจารยนิ์เทศจากคณะศึกษาศาสตร์ในประเด็นท่ีสอดคลอ้งตรงกนั [6] 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์
น ามาใชก้บัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ทั้ งน้ีเน่ืองจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community; PLC) เป็นการรวมกลุ่มกนัทางวิชาการของบุคคลผูป้ระกอบวิชาชีพเดียวกนั เพ่ือพฒันาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ และคุณภาพของผูเ้รียนร่วมกนั ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ (collaborative learning) การเรียนรู้ประสบการณ์ 
การปฏิบติังานในพ้ืนท่ี (lesson learned) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (sharing learning) อย่างต่อเน่ือง [7] แต่ในการปฏิบติัสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในปีการศึกษาท่ีผ่านมายงัไม่เป็นรูปธรรม เน่ืองจากประสบปัญหาในเร่ืองการปรับแนวคิดมุมมองในการด าเนิน 
การอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาเร่ืองการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)  
ท าให้กระทรวงศึกษาธิการมีการออกประกาศการเล่ือนเปิดเรียนของนกัเรียนทัว่ประเทศ [8] แวดวงการศึกษาของไทยไดมี้การกล่าวถึง
การน าแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้ในการจัดการศึกษามากข้ึน การน า “เทคโนโลยีด้านการศึกษา”หรือ 
“Educational Technology” มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ช่วยใหก้ารด าเนินการติดต่อส่ือสารและการสอนเป็นไปอยา่งง่ายข้ึน ในขณะ
ท่ีทั้งครูและนกัเรียนยงัตอ้งอาศยัภายในท่ีพกัของตนเองในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) 
 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนและการจดัการศึกษา ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของ
การพฒันานิสิตครู ทั้ งน้ี ในปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 162 คน  
จะเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในจ านวน 51 โรงเรียน มีอาจารยนิ์เทศใน 4 สาขาวิชาจากคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
จ านวน 39 คน และมีอาจารยพ่ี์เล้ียงในโรงเรียนท่ีดูแลนิสิตทั้งส้ิน 162 คน การน าแนวคิดการสร้างชุมชนวิชาชีพครู PLC หรือ 
Professional Learning Community ผสมผสานกบัแนวคิดทางดา้นเทคโนโลยี มาใชใ้นการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้
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ระหว่างอาจารยนิ์เทศ อาจารยพี์่เล้ียง ทีมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น่าจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดา้น
วิชาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการ
สอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 2. เพื่อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการสอนและการท าวจิยัในชั้น
เรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ในการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูท่ีพฒันาข้ึน  
 3.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่าน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 3.2 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู หลงัฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู
ผา่นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู อาจารยนิ์เทศและอาจารยพ่ี์เล้ียงต่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 3.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูท่ีฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูตามชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 

4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการสอนและการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย  4 ระยะ ลกัษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยประยุกต์การวิจยัและพฒันา (R&D Research and Development) ผสมผสานกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research :PAR) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการวจิยัเชิงปริมาณและวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ สู่กระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์ (Research-R1) โดยศึกษาแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ทางด้านรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สภาพปัจจุบนัและผลท่ีคาดหวงั  หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ การ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เทคโนโลยีการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  ศึกษาสารสนเทศจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัของการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
แบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งน้ีไดก้ าหนดผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัโดยสมัภาษณ์ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์1 คน ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ 5 คน 
ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง 5 คน ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการวจิยัในชั้นเรียน 5 คน สมัภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่มนิสิตในปีการศึกษา 2562 เก่ียวกบั ผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในปีการศึกษา 2562 ท่ีผา่นมา ปัญหา และ/หรือ อุปสรรค 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีท่ีพบ และสมรรถนะท่ีควรพฒันา  สอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบชุมชน
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การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ โดยท าการสอบถามนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน              
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 184 คน จากนั้นสังเคราะห์แนวคิดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั เพ่ือพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพครูแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 ระยะท่ี 2 การออกแบบ และพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ (Devenlopment-D1) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
1) การร่างและพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) น ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตน้แบบท่ีพฒันาข้ึนตรวจสอบความสมเหตุสมผล
และความเป็นไปไดใ้นการใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจ านวน 5 คนพร้อมทั้งปรับปรุง
แกไ้ขตน้แบบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 ระยะท่ี 3 การทดลองใช ้และศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ี
พฒันาข้ึน (Research-R2) เป็นระยะของการน าตน้แบบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูไปทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบคุณภาพเชิงประจกัษข์องชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ดลองกระบวนการและเคร่ืองมือโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลองแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) กับกลุ่มท่ีศึกษาได้แก่ นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 162 คน อาจารยนิ์เทศ 39 คน อาจารยพ่ี์เล้ียง 162 คน ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเขา้
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของนิสิต 21 คน และนักเรียนท่ีเรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 4,690 คน 
จากนั้นประเมินผลจากการใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน  
 ระยะท่ี 4 การประเมินผล ปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน (Development-D2 ) 
ผูว้จิยัท าการสนทนากลุ่ม ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์1 คน ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ 5 คน 
ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง 5 คน ตวัแทนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 คน เร่ือง ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน จากนั้ นน าผลการประเมินจากการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ี
พฒันาข้ึนมาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ผู้ให้ข้อมูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์1 คน ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ 
5 คน ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง 5 คน ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการวิจยัในชั้นเรียน 5 คน นิสิตท่ีผ่านการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูในปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเดียวกบัประชากร อนัประกอบดว้ย 
 1. นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  
สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 162 คน  
 2. อาจารยพ่ี์เล้ียงของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ใน 51 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 162 คน 
 3. อาจารยนิ์เทศ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 39 คน 
 4. ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นอาสาสมคัรผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โดยมีคุณสมบติัคือเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการสอนและการท าวิจยัและเคยไดรั้บรางวลัทางดา้นการจดัการเรียนการสอน และ/
หรือ การท าวจิยั หรือผูบ้ริหารท่ีเตม็ใจเขา้ร่วมกลุ่ม PLC กบันิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จ านวน 21 คน 
 5. นกัเรียนท่ีเรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ทั้ง 162 คน ใน 51 โรงเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 4,690 คน 
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 ตวัแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ ส าหรับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย  1) สมรรถนะในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         
2) สมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  3) ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อาจารยนิ์เทศและอาจารยพ่ี์เล้ียงต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 4) ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อ
การจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดว้ยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั  จ านวน 14 ฉบบั ประกอบดว้ย 1) แบบวเิคราะห์เอกสาร เน้ือหา และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง 2) แบบ
สัมภาษณ์ เร่ือง ความส าคัญและสภาพการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ (ส าหรับสัมภาษณ์ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์/ศึกษานิเทศก์/ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ/
ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง/ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการวจิยัในชั้นเรียน) 3) แบบสมัภาษณ์นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2562 4) แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์ 5) แบบบันทึกการสร้างทีม/สมาชิกในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และแบบบันทึกการด าเนินการ  PLC  
รอบท่ี 1 – 3  และ 6) แบบบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรู้จากการด าเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 7) แบบประเมินสมรรถนะ 
การสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศ/อาจารยพ่ี์เล้ียง) 8) แบบประเมินตนเองเร่ืองสมรรถนะการ
สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู) 9) แบบประเมินสมรรถนะในการท าวจิยัใน
ชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศหรืออาจารยพ่ี์เล้ียงหรืออาจารยท่ี์อยูใ่นวงรอบ PLC) 10) 
แบบประเมินตนเองเร่ืองสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู) 11) แบบประเมินงานวิจยัในชั้นเรียน (ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศและอาจารยพ่ี์เล้ียง) 12) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียง และอาจารยท่ี์อยู่ในกลุ่ม PLC ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ี
พฒันาข้ึน 13) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูด้วยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน และ 14) ประเด็นการสนทนากลุ่ม เร่ือง ความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิจัยทั้ ง 14 ฉบับได้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งน้ี ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 ทุกรายการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean: ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  
และการพรรณนาความ 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั เดือนเมษายน พ.ศ. 2563-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวม 9 เดือน 

ผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน พบว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC) 

เขา้มามีบทบาทและความส าคญัต่อการพฒันานิสิตครูเน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มการท างานของนิสิตครูกบัอาจารยพ่ี์เล้ียง อาจารย์
นิเทศ และเพื่อนครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและการท าวิจยัเพ่ือการพฒันาคุณภาพนักเรียนต่อไป  
การใชเ้ทคโนโลยหีรือระบบออนไลน์เขา้มาช่วยในการแลกเปล่ียนรู้จะช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสาร และการรวมกลุ่มของนิสิต อาจารย์
พ่ีเล้ียง อาจารยนิ์เทศ และผูมี้ประสบการณ์ เป็นไปได้อย่างสะดวกมากข้ึน นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  13  - 24  (2021)     Vol. 11, No. 1 

19 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ให้ความส าคญักบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้จาก
ครูตน้แบบและไม่รู้สึกโดดเด่ียว ดงันั้นการวางระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครูและการท าความเขา้ใจกบันิสิตจึงเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้นิสิตยอมรับและปรับตวัต่อการท างานไดดี้ยิ่งข้ึน  อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียง และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความเห็นว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีโรงเรียนควรให้ความส าคญั (= 4.14,  = 0.70) โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูควรมีการจดักิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ( = 4.11,   = 0.67) 
และผูบ้ริหารของโรงเรียนฝึกประสบการณ์มีบทบาทท่ีชดัเจนในการพฒันาชุมชนการเรี ยนรู้ในโรงเรียน (= 4.05,   = 0.74) 
นอกจากน้ีจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นแนวคิด ทฤษฎี พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
หลกัการ วตัถุประสงค์ การด าเนินการ และระบบสนับสนุน และการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบดว้ย  
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะการปฏิบติัการ และระยะการประเมินผล มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการส่ือสารและการ
รวมกลุ่มใหเ้ป็นไปอยา่งง่ายข้ึน 
 2. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ช่ือ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
ซ่ึงไดผ้ลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที ่1  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  13  - 24  (2021)     Vol. 11, No. 1 

20 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

 3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ดงัน้ี 
 3.1 สมรรถนะในการสอนของนิสิต โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( = 3.61,  = 0.51) ผูว้ิจัยท าการประเมิน
สมรรถนะในการสอนนิสิตทั้ง 3 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนัเป็นระยะเวลา 1 เดือน เม่ือพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายดา้นจะพบวา่
ทั้งดา้นการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้ และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีแนวโนม้สูงข้ึน และมีระดบัสมรรถนะใน
การสอนอยูใ่นระดบัสูงมากในทุกดา้น ไดด้งัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 การประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิตโดยรวม 

 ผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิต 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

 แปลความ   แปลความ   แปลความ  
ดา้นการออกแบบและวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ 

3.26 
 

สูงมาก 0.64 3.51 สูงมาก 0.53 3.62 สูงมาก 0.49 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 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 ผลการศึกษาสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู หลงัใชรู้ปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลโดยใช้ประเมินสมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศหรืออาจารยพ่ี์เล้ียง และให้นิสิตประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะใน
การท าวจิยัโดยรวมทั้ง 4 ดา้น เป็นดงัน้ี 
ตารางที ่2  การประเมินสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตโดยรวม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

 แปลความ  
ดา้นการก าหนดปัญหาการวจิยัในชั้นเรียน 3.13 ระดบัสูง 0.64 
ดา้นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 3.04 ระดบัสูง 0.63 
ดา้นการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน 3.10 ระดบัสูง 0.66 
ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลในการวจิยัในชั้นเรียน 3.07 ระดบัสูง 0.61 
โดยภาพรวม 3.08 ระดบัสูง 0.63 

 จากตาราง 2 จะเห็นไดว้่า คะแนนการประเมินระดบัสมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง ( = 3.08,  = 0.63) ทั้งการประเมินจากอาจารยท่ี์ไม่ใช่การประเมินท่ีนิสิตประเมินตนเอง สอดคลอ้งกบัการประเมิน
ตนเองของนิสิต ซ่ึงดา้นท่ีไดร้ะดบัคะแนนสูงท่ีสุด คือ ด้านการก าหนดปัญหาการวิจยัในชั้นเรียน ( = 3.13,  = 0.64) รองลงมา
คือ ด้านการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน ( = 3.10,  = 0.66) ด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลในการวิจัยในชั้นเรียน  
( = 3.07, = 0.61) และดา้นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ( = 3.04,  = 0.63) ตามล าดบั 

3.3 ความคิดเห็นโดยภาพรวมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารยท่ี์อยู่ในกลุ่ม PLC  
มีความเห็นว่ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนช่วยในการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC และ 
มีประโยชน์ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายดา้นพบวา่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนช่วย
ในการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC ในระดบัมาก และเห็นวา่ไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการ PLC ในระดบัมาก เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีใน
ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีความเห็นว่าการด าเนินงานตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา
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สองอนัดบั คือ ท าใหไ้ดรั้บการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนจากสมาชิกในกลุ่ม PLC และท าใหไ้ดเ้รียนรู้การท างานจากสมาชิกใน
กลุ่ม PLC ส าหรับด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากกระบวนการของ PLC เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีความเห็นว่ากระบวนการ PLC  
เป็นกระบวนการท่ีท าให้สมาชิกไดเ้รียนรู้งานซ่ึงกนัและกนัในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาสองอนัดบั คือ เห็นวา่กระบวนการ 
PLC เป็นกระบวนการท่ีท าใหส้มาชิกไดท้ างานร่วมกนั และท าใหค้วามสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มดียิง่ข้ึน ตามล าดบั 

3.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูดว้ยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน (N = 4,690 คน) จะพบวา่ความสามารถ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นบุคลิกภาพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไดใ้นระดบัดีมากทุกรายการ โดยรายการท่ี
นักเรียนประเด็นให้คะแนนสูงสุด 3 รายการแรก คือ ครูฝึกสอนมีบุคลิคภาพความเป็นครูท่ีดี และเป็นแบบอย่างท่ีดี ( = 3.93, 
 = 0.30) ครูฝึกสอนมีการแจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนในแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจน ( = 3.92,   =0.33) ครูฝึกสอนมีการใชส่ื้อ
การสอนท่ีเขา้กับบทเรียน และท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน และครูฝึกสอนมีการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ ( = 3.91,  = 0.34) 

4. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบับริบทและจุดเนน้ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมากข้ึน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานพบวา่นโยบายการผลิตครูของชาติมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการพฒันานิสิตนกัศึกษาครู และ

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC) ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการผลิตนิสิตครู ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมกลุ่มบุคคลท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นท่ี
แต่ละคนใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการพฒันาทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้และพฒันาการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง [9] ทั้ งน้ีแนวคิดเพ่ือการปฏิรูปการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ ให้ความส าคญักับ “กระบวนการเรียนรู้ส าคญักว่าความรู้”  
โดยแนวคิดหลกัส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย 1) พนัธกิจต่อการเรียนรู้ขั้นสูงส าหรับนักเรียนทุกคน 2) 
ความส าคญัในการร่วมมือและร่วมแรงเพ่ือบรรลุพนัธกิจ 3) มุ่งมัน่ต่อผลลพัธ์ท่ีจะท าให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นกัเรียนแต่ละคนให้แนวปฏิบติัแก่ครูและผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง [10] การผลิตครูจึงควรมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาฝึกหดั
ครูมุ่งการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั จากขอ้มูลการสัมภาษณ์อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียง และ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีไดผ้่านการฝึกประสบการณ์ก่อนหนา้น้ีพบว่า โรงเรียนท่ีผูบ้ริหารตระหนกัและให้ความส าคญักบั
การด าเนินการการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพอยา่งเป็นระบบ จะท าให้ครูและนิสิตฝึกหัดครูเกิดความเช่ือมัน่ มัน่ใจในการพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองผ่านการท างานเป็นทีมในการร่วมพฒันานวตักรรม และนิสิตฝึกหัดครูจะไดต้น้แบบจาก
การดูแลเอาใจใส่อยา่งดีจากอาจารยพ่ี์เล้ียงและทีมคุณครูท่ีอยูใ่นกลุ่ม PLC เดียวกนั นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจะรู้สึกไม่โดดเด่ียว 
ในการพฒันาสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเวลาส่วนใหญ่ของนิสิตอยู่ในการดูแลของอาจารยพ่ี์เล้ียงท่ีโรงเรียน 
อาจารยพ่ี์เล้ียงควรท าหน้าท่ีเป็นตน้แบบ และเป็นพ่ีเล้ียงท่ีนิสิตไวใ้จ โดยอาจารยพ่ี์เล้ียงอาจจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นตน้แบบท่ีชดัเจนซ่ึง
เป็นหลกัการท่ีส าคญัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษา ท่ีจะไดรั้บการพฒันาเป็นครูท่ีดีในอนาคตจากตน้แบบ 
(Role Model) ท่ีเป็นครูประจ าการจริง ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั Kuehl [11] ท่ีกล่าววา่ PLC ช่วยลดช่องวา่งการท างานระหวา่งนกัศึกษาฝึกหัด
ครูกบัผูเ้ช่ียวชาญท าใหก้ารวเิคราะห์นกัเรียนตรงเป้าหมายของการจดัการเรียนการเรียนการสอน ผูเ้ช่ียวชาญจะใหค้  าแนะน าถึงการสอน
ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนและการวางแผนการสอนล่วงหนา้ของนกัศึกษาฝึกหัดครู 
และ ชวนพิศ อตัเนตร และคณะ [12]  กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นแนวคิดการพฒันาท่ีทุกคนไดร่้วมเรียนรู้ พฒันา
ตนเองอยา่งเท่าเทียมกนั และตามดว้ยกิจกรรมการช่ืนชมฉลองความส าเร็จ เพ่ือเติมเต็มการพฒันาสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอน
ของนกัศึกษาครูหรือจะน าไปใชใ้นการพฒันาครูประจ าการไดซ่ึ้งตอ้งอาศยัการ พร้อมใจ ยอมรับท่ีจะปรับเปล่ียนบทบาท วฒันธรรม
การท างาน การคิด ความเช่ือและเจตคติก็จะน าไปสู่การพฒันา วชิาชีพครูของประเทศไทยไดส้ าเร็จ 
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2. สมรรถนะในการสอนของนิสิต หลงัผ่านรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนพบวา่ สมรรถนะ
ในการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก และเม่ือพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายดา้นจะพบวา่ทั้งดา้นการออกแบบและวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยู่ระดบัสูงมาก และมีแนวโน้มสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการท่ีสร้างข้ึน
พฒันามาจากแนวคิดในการออกแบบเชิงระบบซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ และหากเกิด
ปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะสามารถแกไ้ขไดต้รงจุด ท าให้การออกแบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง [13] 
ทั้ งน้ีรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของ 
การใชก้ระบวนการดงักล่าวโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดผ้ลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ และมีประโยชน์ในการปฏิบติั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและสภาพปัจจุบนัของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ลกัษณะการนิเทศช่วยเหลือนิสิตของอาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารยนิ์เทศซ่ึงเป็นภูมิหลงัท่ีส าคญัของการพฒันา 
ประกอบกบัศึกษาหลกัการแนวคิดในการออกแบบเชิงระบบ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน 
การพฒันากระบวนการท่ีน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เม่ือพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิต โดยทีมท่ีปรึกษาพบวา่ 
คะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ระดบัเสียงและน ้ าเสียงในการสอน แผนการจดัการเรียนรู้
ความสอดคลอ้งกบัโครงการสอนหรือแผนการสอนระยะยาว และความสามารถในการใชค้  าถามท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะทีมท่ีปรึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบกิจกรรมการสอนอย่างต่อเน่ือง นิสิตไดมี้การปรึกษากบัทีมตั้งแต่การวางแผน
โครงการสอนระยะยาว ท าให้ผลการประเมินเป็นไปในระดบัท่ีทีมท่ีปรึกษาเห็นถึงคุณภาพท่ีถูกพฒันา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
หฤทยั อนุสสรราชกิจ  และวราลี ถนอมชาติ [14] ท่ีท าการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดว้ยกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั
แลว้พบวา่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้

ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาผลการประเมินโดยไดจ้ากการประเมินตนเองของนิสิตพบว่า คะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
สาระการเรียนรู้เขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ และความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้ 
แสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจของนิสิตในการเขียนสาระการเรียนรู้ การก าหนดวตัถุประสงค ์และการเลือกส่ือการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
ทั้ งน้ีจากการสัมภาษณ์นิสิตพบว่า ในระยะแรกของการสอนนิสิตยงัขาดความมัน่ใจในการเขียนแผนท่ีจะเหมาะสมกบัสภาพ
ห้องเรียนท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจากรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนจะเห็นว่าการด าเนินการไดแ้บ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะเตรียมการ ระยะการปฏิบติัการ ระยะการประเมินผล ซ่ึงสมรรถนะในการสอนดา้นการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไดถู้กวางแผนและพฒันาตั้งแต่ในช่วงระยะการเตรียมการ ซ่ึงมีการให้ความรู้สมาชิกทีมในเร่ืองการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู มีกระบวนการอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ ดว้ยโปรแกรม WebEx และการสร้างทีม จากนั้นมี
การประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบติัการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการวางแผนร่วมกนัระหว่างนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (Model Teacher) กบัสมาชิกของทีม ในการวางแผนก าหนดเป้าหมายการพฒันานักเรียน โดยนิสิตผูท้  า
หน้าท่ีเป็น Model Teacher จะเป็นผูเ้ลือกปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิก และ
กลุ่มสมาชิกจะร่วมพิจารณาความเป็นไปไดข้องปัญหาท่ีเลือกมาด าเนินการ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะไดฝึ้กการวเิคราะห์
สภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกตั้งแต่สปัดาห์แรกท่ีเขา้ไปยงัโรงเรียน จากนั้นในระยะท่ี 2 นิสิตจะไดร่้วม
ประชุมวางแผน (Planning) กิจกรรมการสอนร่วมกบัสมาชิกในทีม ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัจริง (Action) จากนั้นมีการเปิดชั้นเรียน 
และทีมจะร่วมสะทอ้นผลการสอนเพ่ือการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภาพร วรเนตร
สุดาทิพย ์และคณะ [15] ท่ีกล่าววา่ การสะทอ้นการเรียนรู้จากการเปิดชั้นเรียนท าให้ครูสามารถเปล่ียนพฤติกรรมการสอนไดเ้ป็น
อย่างมากเน่ืองจากเป็นการพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่กระท าอย่างต่อเน่ือง เน้นการเปล่ียนแปลงชั้นเรียนเป็นส าคญั [16] 
กระบวนการท างานร่วมกนัของอาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารย ์สร้างความสัมพนัธ์และเขา้ใจกนัมากข้ึน กล่าวคืออาจารยพ่ี์เล้ียงได้
เรียนรู้หลกัการ ทฤษฎีและนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้จากอาจารยนิ์เทศ ในขณะท่ีอาจารยนิ์เทศไดเ้รียนรู้ความรู้จากการปฏิบติั 
(practical knowledge) และความรู้เก่ียวกับบริบท ความเป็นพลวตัรและความซับซ้อนของห้องเรียนจากอาจารย์พ่ีเล้ียง การ
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ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองน้ีอาศยัการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือให้การติดต่อส่ือสารหรือการประชุมท าไดอ้ย่างรวดเร็วและลดช่องว่างการ
ท างานให้ง่ายข้ึนได้ ดังนั้นกระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมีลกัษณะออนไลน์จึงยิ่งส่งผลต่อการพฒันา
สมรรถนะการสอนของนิสิตได้อย่างต่อเน่ือง ดังท่ี  Suthida Kareemee and other [17] กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
สนบัสนุนการเรียนรู้ร่วมกนัในปัจจุบนัส่งเสริมใหส้มาชิกในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพออนไลน์ช่วยใหผู้ค้นสามารถส่ือสาร
และแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนั้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกนัจึงตอ้ง
พิจารณารูปแบบของกิจกรรมและคุณลกัษณะของสมาชิกเพ่ือพิจารณาวา่พวกเขาเก่ียวขอ้งกบัความรู้พ้ืนฐานในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไม่และลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีสมาชิกคุน้เคยและใชเ้ป็นประจ า  
 3. ผลการศึกษาสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลงัใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยใชป้ระเมินสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศหรืออาจารยพ่ี์เล้ียงหรืออาจารยท่ี์อยูใ่นวงรอบ PLC (ซ่ึงไม่ใช่การประเมินตนเอง) และใหนิ้สิต
ประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะในการท าวิจยัโดยรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่คะแนนการประเมินระดบัสมรรถนะในการท า
วจิยัในชั้นเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ดา้นท่ีไดร้ะดบัคะแนนสูงท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดปัญหาการวจิยัในชั้นเรียน 
รองลงมาคือ ดา้นการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เนน้ให้สมาชิกในทีมร่วมกนัวเิคราะห์
ปัญหาท่ีแทจ้ริงจากการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกั และน าผลการวิเคราะห์ไปคดัสรรกลวิธีการสอนเพ่ือแกปั้ญหา เม่ือนิสิต
ด าเนินการเช่นน้ีอยา่งต่อเน่ืองจะท าใหนิ้สิตสามารถพฒันานวตักรรมการสอนของตนเองท่ีแกปั้ญหาชั้นเรียนไดต้รงจุด สอดคลอ้ง
กบัท่ี มารุต พฒัผล และคณะ [7] กล่าวว่า การพฒันาครูโดยใชแ้นวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) ครูจะไดร่้วมกนัเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ ผา่นการลงมือปฏิบติัจริง การถอดบทเรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงการด าเนินการตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบของกลุ่มผูส้อนท่ีเป็น PLC เดียวกนัเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้สู่คุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงเป็นกระบวนหน่ึงของกระบวนการวิจยัและพฒันา นอกจากน้ีผลการประเมิน
สมรรถนะในการท าวิจัยในชั้ นเรียนของนิสิตพบว่า ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในการวิจัยในชั้ นเรียน และ 
ดา้นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เป็นดา้นท่ีนิสิตไดร้ะดบันอ้ยกวา่ในสองดา้นแรก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการใน
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีนิสิตตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1.1 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับครูใหม่ 
การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์ของการพฒันาเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งให้นิสิตฝึกหดัครูเขา้ใจถึงประโยชน์และบทบาทหนา้ท่ีก่อน
เร่ิมกระบวนการเพ่ือไม่ใหเ้กิดความคิดท่ีเห็นวา่เป็นภาระท่ีมากข้ึน ดงันั้นการสร้างความตระหนกัใหนิ้สิตฝึกหดัครูยินยอมและเตม็
ใจในการเขา้ร่วมกระบวนการจึงเป็นส่ิงท่ีพึงกระท า โดยไม่ใชก้ารบงัคบั 
 1.2 การวิจยัคร้ังน้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกลุ่มสมาชิกถนดัและคุน้เคยเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารช่วยใน
เร่ืองการรวมกลุ่มและประสานงาน ดงันั้นการด าเนินการตามกระบวนการในงานวจิยัน้ีอาจจะตอ้งใหที้มเป็นผูต้กลงเลือกเทคโนโลยี
ในการติดต่อส่ือสารและประชุมเองเพ่ือง่ายต่อการท าความเขา้ใจและสะดวกใจในการท างานตามกระบวนการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีการสร้างกระบวนการท่ีให้นิสิตลงมือปฏิบติัสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลว้วดั
สมรรถนะในการสอนและการท าวจิยัของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยเป็นการด าเนินการโดยภาพรวมของนิสิตในทุกสาขาวิชา 
ในการท าวิจยัในคร้ังต่อไปอาจมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการส าหรับนิสิตเฉพาะสาขาแลว้มุ่งศึกษานวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เพ่ือจะไดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีสะทอ้นผลการใชก้ระบวนการในแต่ละสาขาท่ีชดัเจน   
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 2.2 การวจิยัคร้ังน้ีมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเป็นระยะเวลาวงรอบ
ละ 1 เดือน ในการวจิยัคร้ังต่อไป อาจใหส้มาชิกในแต่ละทีมเป็นร่วมกนัวางแผนระยะเวลาการท างานเพ่ือการปฏิบติัดว้ยตนเองมากข้ึน 
 

เอกสารอ้างองิ   
[1] ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลกัสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563. [อินเทอร์เน็ต].  

[เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2563]. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/ E/140/T_0013.PDF . 
[2] ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ [อินเทอร์เน็ต] 2562.[เขา้ถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2562]. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/06/19628/.  
[3] ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. เอกสารประกอบการพิจารณา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  

ดา้นการศึกษา [อินเทอร์เน็ต] 2562. [เขา้ถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2562]. เขา้ถึงไดจ้าก www.parliament.go.th/library.  
[4] Steffy, Betty E. A life-cycle model for career teachers. Kappa Delta Pi Record 2001; 38(1):16-19. 
[5] นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล. การพฒันาวิชาชีพครู Teacher Professional Development. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2560; 

11(1): 21-33. 
[6] คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. การพฒันาการส่งเสริมนวตักรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2553. 
[7] มารุต พฒัผล และคณะ.การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC). ศูนยผ์ูน้  านวตักรรมหลกัสูตรและการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร. [อินเทอร์เน็ต] 2562. [เขา้ถึงเม่ือ 31 มกราคม 
2562]. เขา้ถึงจาก www.curriculumandlearning.com.  

[8] กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศ เร่ือง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกดัและในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ. [อินเทอร์เน็ต]. 
[เขา้ถึงเม่ือ 9 เมษายน 2563]. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.moe.go.th/backend/wp-content/uploads/2020/04 /notification-9-Apr-2020.pdf . 

[9] DuFour, Richard and others. Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at WorkTM. U.S.A.: 
Solution Tree Press; 2010. 

[10] ศยามล อินสะอาด และฐิติยา เนตรวงษ.์ การศึกษาการใชแ้ละการเขา้ถึงไอซีทีท่ีส่งผลต่อการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวจิยั มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560;2:136-137. 

[11] Kuehl, Rachelle. Using Professional Learning Communities to Advance Preservice Teachers' Understanding of Differentiation 
within Writing Instruction. Teacher Educators' Journal 2018;11: 70-90. 

[12] ชวนพศิ อตัเนตร, ปัญญา ทองนิล, วริิยา วริิยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง. การบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียนและการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนส าหรับนักศึกษาครู . วารสารวิชาการ
มหาวทิยาลยัเพชรบุรี 2562;1:199-211. 

[13] รสสุคนธ์ มกรมณี. วิธีการเชิงระบบในการออกแบบการเรียนการสอน. วารสารการศึกษาไทย สวสัดิการส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา 2550;4:54-59. 

[14] หฤทยั อนุสสรราชกิจ และวราล ีถนอมชาติ. การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดว้ยการพฒันาบทเรียนร่วมกนั เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั ในจงัหวดัจนัทบุรี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2562;2: 1-11. 

[15] นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ และคณะ. การศึกษาชั้นเรียน และวิธีแบบเปิด: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) ระดบัประถม; วารสารศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2552;4: 76-80. 

[16] นฤมล ยุตาคม, สิริพร ทิพยค์ง, ชีพสุมน รังสยาธร, พงศ์ประพนัธ์ พงษโ์สภณ, ชนิศวรา เลิศอมรพงษ,์ ภทัรวรรธน์ จีรพฒัน์ธนธร 
และ ณัฐประภา เศรษฐกสิวทิย.์ การพฒันาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะดา้นความรู้ความสามารถในการสอนเน้ือหาวชิาเฉพาะ
ของนิสิตนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู. วารสารวทิยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 2559; 37: 306-318. 

[17] Kareemee. S, Suwannatthachote. P, Faikhamta. C. Guidelines for Online PLC with a Lesson Study Approach to Promote STEM 
Education; The Journal of Behavioral Science 2019;3:32-48. 


