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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบพัฒนา

ครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

โรงเรยีนประถมศกึษา	2)	เพือ่พฒันาระบบพฒันาครโูดยใช้แนวคดิชมุชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพีในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	ด้วยการ

ส�ารวจสภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่งึประสงค์	กลุม่ตวัอย่างในการวจัิย	คอื	ผู้บรหิารสถานศกึษาและครูโรงเรยีน

ประถมศึกษา	จ�านวน	763	คน	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	และพัฒนาระบบพัฒนาครูโดยใช้ผู้ทรง

คุณวุฒิประเมินระบบ	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 แบบประเมิน	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น	(PNI	Modified)	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	สภาพปัจจุบันของระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการ

เรยีนรู้เพือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนักเรียนโรงเรยีนประถมศกึษา	โดยภาพรวมมกีารด�าเนินการอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	และสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

	 2.	ระบบพฒันาครูโดยใช้แนวคดิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี	ในการจัดการเรยีนรู้เพือ่การอ่านออก

เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 ปัจจัยน�าเข้า	 2)	 กระบวนการ	 3)	 ผลผลิต
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ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

4)	ผลลัพธ์		5)	ข้อมูลป้อนกลับ	และพบว่า	ระบบมีความเป็นประโยชน์	ความเหมาะสม	และความเป็นไปได้	

อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาระบบ, การจัดการเรียนรู้, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Abstract

 The objectives of this research were to 1) examine the current and the desirable 

states of teacher development system through professional learning community concept 

in learning management for student literacy in primary schools, 2) develop the teacher 

development system through the concept of the professional learning community by 

using research and development process in surveying the current and the desirable 

states, as well as having the teacher development system evaluated by experts. The 

research population consisted of 763 primary school administrators and teachers 

through multistage random sampling. The research tools were the questionnaire and 

evaluation form. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 

deviation and PNI.

 The research findings showed that

 1. The overall current state of teacher development system through professional 

learning community concept in managing student literacy in primary schools was at 

medium level; the overall desirable state was at the highest level.

 2. The teacher development system through professional learning community 

concept in managing primary school student literacy, consisting of 1) input, 2) process, 

3) output, 4) outcome, and 5) feedback, and it was also found that the system had the 

benefits, appropriateness, and feasibility at the highest level

Keywords : Teacher Development, Professional Learning Community, Manage Learning
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บทน�ำ

 การพัฒนาครูเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญ เน่ืองจากการพัฒนาครูเป็นหัวใจหลักขององค์กร

การพฒันาคร ูไม่ว่าจะเป็นด้านความรูห้รอืการปฏิบติังาน การให้การอบรม สมัมนา การประชุมเชิงปฏิบติั

การ การนเิทศติดตามการท�างาน ซ่ึงเป็นกจิกรรมในการพฒันาศักยภาพครทูีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้ครทู�างาน

เต็มตามศักยภาพของตน และเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ (มยุรฉัตร ธรรมวิเศษ, 2554) ระบบการ

พฒันาครไูทยของหน่วยงานต่าง ๆ  ในปัจจุบนัยังคงมลีกัษณะต่างคนต่างท�า ถงึแม้จะมสีถาบันพฒันาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางที่จะเช่ือมประสานงานด้านการพัฒนาครู 

แต่ยงัขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการนโยบายด้านการพฒันาคร ูดังนัน้จงึเกดิปรากฏการณ์ต่างคน

ต่างท�า ขาดการวางแผน ขาดการก�าหนดทิศทาง การพัฒนาครูจึงเกิดความซ�า้ซ้อนขาดประสิทธิภาพ

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558, หน้า 76) 

 การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิด

การเรียนรู้ขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ  ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา (มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) คุณภาพการสอนของครู 

เป็นตัวแปรที่เป็นกลไกส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน (Bloom, 1982; Carroll, 1971;

วรากรณ์ สามโกเศศ, 2553; หฤทัย อนุสสรราชกิจและคณะ, 2557) การจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษ

ที่ 21 การเรียนรู้ต้องเปลี่ยนจากเดิม ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นผู้ท�าหน้าที่สร้างแรง

บันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุกในการเรียนให้แก่ศิษย์ (ทิศนา แขมมณี, 2557)

 การอ่านและการรู้หนังสือ เป็นทักษะหนึ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการเรียนรู้และการพัฒนา

ชีวิตสู่ความส�าเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะน�ามาซึ่งความรู้พร้อมทั้งสามารถ

ถ่ายทอดสือ่สารความรูค้วามคิดให้ผู้อ่ืนทราบและเข้าใจได้ ซ่ึงเป็นทกัษะทีส่�าคัญในศตวรรษที ่21 (ส�านกั

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559, หน้า 2) ปัจจุบนัยงัมนีกัเรยีนทีม่ปัีญหาอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้

อยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งการอ่านออกเขียนได้ ถือเป็นพื้นฐานและหัวใจส�าคัญในการเรียนรู้ในทุก ๆ วิชา 

ซึ่งหากนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จะส่งผลถึงการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ย่อมเป็นอุปสรรคส�าคัญยิ่ง

ต่อการพัฒนาตนเอง (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2558) ครูไทยยังคงมีข้อจ�ากัดในหลายประการที่ส่งผลต่อ

การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนในเชิงลึก ทั้งในด้านเนื้อหา

สาระที่สอน วิธีการสอนครูขาดทักษะใหม่ ๆ อีกทั้งปัญหาครูขาดการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน

การสอนและปัญหาการปฏบิัตงิานสอนจริง อนัน�าไปสู่การยกระดับคณุภาพครู (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย, 2556)
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 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (Professional Learning Community : PLC) เป็น

เครื่องมือส�าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน (Community) ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าและขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่ครูร่วมกันด�าเนินการ หัวใจของการพัฒนา

การเรยีนรูข้องนกัเรยีนให้ดีข้ึนอยูท่ีก่ารเรยีนรูท้ีค่รรู่วมกนัคิด ร่วมกนัท�าและร่วมกนัตีความ ท�าความเข้าใจ 

ผลทีเ่กดิขึน้ แล้วน�ามาคิดหาวิธปีรบัปรงุการเรยีนรูข้องศิษย์ เป็นหนทางทีต่่อเนือ่งยัง่ยนืของการพฒันา

การเรียนรู้ของนักเรียน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557) และจาก

ผลการวิจัยของ Fred C. Lunenburg (2010) พบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ช่วยพัฒนาความรู้

ทางวิชาการและด้านหลักสูตรแก่ครู สอดคล้องกับ Elmore (2002) และ Lewis and Andrews 

(2004) ทีว่่าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ ช่วยให้การสอนของครใูนช้ันเรยีนมปีระสทิธภิาพและนกัเรยีน

ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงเชิงคุณภาพท้ังด้านวชิาชีพของครแูละสามารถ

แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน จะช่วยให้ครูร่วมคิด 

ร่วมกันท�างาน เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชน

การเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา

 2. เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้

เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

ขอบเขตในกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้

เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

  1.1 องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน�าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 

4) ผลลัพธ์ 5) ข้อมูลป้อนกลับ 

  1.2 การพฒันาระบบ มขีัน้ตอนดังนี ้1) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

2) การออกแบบระบบ (Systems Design) 3) การประเมินระบบ (Systems Evaluation) 4) การน�า
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ระบบไปใช้ (Systems Implementation)

  1.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน 3) หลักสูตร 

4) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  

  1.4 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) ค่านิยมและวิสัยทัศน์

ร่วม 2) ภาวะผู้น�าร่วม 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การท�างานเป็นทีม 5) ชุมชนกัลยาณมิตร

 2. ขอบเขตด้านประชากร 

  2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชน

การเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา

   2.1.1 ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูโรงเรียนประถมศึกษา

จ�านวน 282,693 คน ผู้บรหิารสถานศึกษาโรงเรยีนประถมศึกษา จ�านวน 28,358 คน สงักัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา จ�านวน 763 คน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-stage random sampling technique)

  2.2 การพัฒนาระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 9 คน ที่เป็นผู้ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของระบบ

พฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

ควำมส�ำคัญของกำรวิจัย

 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ ท�าให้ทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบพัฒนาครูโดยใช้

แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนักเรยีนโรงเรยีน

ประถมศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลดีต่อการพัฒนา

ครูให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

 2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาใช้ระบบพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ 

ในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
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◆ ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ◆

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วิธี

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินการ ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิด

ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนักเรยีนโรงเรยีนประถม

ศึกษา ศึกษาส�ารวจ โดยใช้เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียน

ได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ครแูละผู้บรหิารสถานศึกษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา จ�านวน 763 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)

 ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาระบบพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา โดยการศึกษาองค์ประกอบระบบ

พฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของ

นกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์น�ามาสรปุสงัเคราะห์ร่วม

กับการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้

เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ

ผลกำรวิจัย

 1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพครใูนการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนักเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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◆ สุภาวดี ปกครอง สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ ◆

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

 ในการจัดการเรียนรู ้ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

 ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ จ�าแนกตามองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบหลัก

สภำพปัจจุบัน  สภำพที่พึงประสงค์

 PIN

Modified

 ล�ำดับ

ควำม

ต้องกำร
x  S.D.

ระดับ

สภำพปัจจุบัน  x  S.D.

 ระดับ

 สภำพที่

พึงประสงค์

1. ปัจจัยน�าเข้า  3.11  0.82  ปานกลาง  4.64  0.37  มากที่สุด  0.492  5

2. กระบวนการ  2.76  0.80  ปานกลาง  4.49  0.38  มาก  0.627  2

3. ผลผลิต  3.06  0.77  ปานกลาง  4.61  0.43  มากที่สุด  0.507  4

4. ผลลัพธ์  2.90  0.79  ปานกลาง  4.65  0.42  มากที่สุด  0.603  3

5. ข้อมูลป้อนกลับ  2.78  0.96  ปานกลาง  4.72  0.42  มากที่สุด  0.698  1

 จากตารางที ่1 ปรากฏว่า สภาพปัจจบุนัการพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ 

ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการ

จัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ

 การจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น (PNI Modified) ขององค์ประกอบย่อย พบว่า 1) ปัจจัย

น�าเข้า มีค่า PNI อันดับ 1 คือ งบประมาณ (PNI Modified = 0.500) 2) กระบวนการ มีค่า PNI 

อันดับ 1 คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PNI Modified = 0.610) 

3) ผลผลิต มีค่า PNI อันดับ 1 คือ ครูมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการอ่านออกเขียน

ได้ (PNI Modified = 0.540) 4) ผลลัพธ์ มีค่า PNI อันดับ 1 คือ นักเรียนมีความสามารถใน

การอ่านออกเขียนได้ (PNI Modified = 0.660) และ 5) ข้อมูลป้อนกลับ มีค่า PNI อันดับ 1 คือ

การรายงานผล (PNI Modified = 0.700) 
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◆ ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ◆

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง

 วิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

 ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์จ�าแนกตามองค์ประกอบย่อย ตามความคิดเห็น

 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

 องค์ประกอบหลัก  สภำพปัจจุบัน   สภำพที่พึงประสงค์ PIN ล�ำดับ

  x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ Modified ควำม

    สภำพ   สภำพที่  ต้องกำร

    ปัจจุบัน   พึงประสงค์  

 1. ปัจจัยน�ำเข้ำ 3.11 0.82 ปำนกลำง 4.64 0.37 มำกที่สุด 0.492 5

  1.1 บุคคล 3.12 0.82 ปานกลาง 4.65 0.37 มากที่สุด 0.492 2

  1.2 งบประมาณ 3.07 0.91 ปานกลาง 4.60 0.50 มากที่สุด 0.500 1

  1.3 วัสดุอุปกรณ์ 3.09 0.92 ปานกลาง 4.61 0.49 มากที่สุด 0.490 3

 2. กระบวนกำร 2.76 0.80 ปำนกลำง 4.49 0.38 มำก 0.627 2

  2.1 การเตรียมการจัด 2.87 0.85 ปานกลาง 4.53 0.45 มากที่สุด 0.580 3

   การเรียนรู้ 

  2.2 การจัดการเรียนรู้ 2.81 0.85 ปานกลาง 4.53 0.42 มากที่สุด 0.610 1

  2.3 การประเมินผลการจัด 2.84 0.85 ปานกลาง 4.51 0.47 มากที่สุด 0.590 2

   การเรียนรู้

 3. ผลผลิต 3.06 0.77 ปำนกลำง 4.61 0.43 มำกที่สุด 0.507 4

  3.1 ครูมีความสามารถใน 3.10 0.87 ปานกลาง 4.61 0.45 มากที่สุด 0.490 4  

   พัฒนาหลักสูตร เพื่อ

   การอ่านออกเขียนได้                              

  3.2 ครูมีความสามารถใน 3.09 0.79 ปานกลาง 4.59 0.46 มากที่สุด 0.490 5

   การออกแบบการ

   จัดการเรียนรู้เพื่อ

   การอ่านออกเขียนได้

   ของนักเรียน 

  3.3 ครูมีความสามารถ 3.03 0.82 ปานกลาง 4.60 0.47 มากที่สุด 0.520 2

   ในการจัดกิจกรรม

   การเรียนรู้เพื่อการอ่าน

   ออกเขียนได้ของ

   นักเรียน 
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◆ สุภาวดี ปกครอง สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ ◆

 องค์ประกอบหลัก  สภำพปัจจุบัน   สภำพที่พึงประสงค์ PIN ล�ำดับ

  x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ Modified ควำม

    สภำพ   สภำพที่  ต้องกำร

    ปัจจุบัน   พึงประสงค์

  3.4 ครูมีความสามารถ 3.02 0.80 ปานกลาง 4.64 0.44 มากที่สุด 0.540 1

   ในการใช้สื่อเทคโนโลยี 

   เพื่อการอ่านออกเขียน

   ได้

  3.5 ครูมีความสามารถ 3.06 0.79 ปานกลาง 4.62 0.46 มากที่สุด 0.510 3

   ในการวัดผลประเมินผล

   การจัดกิจกรรมการ

   เรียนรู้เพื่อการอ่านออก

   เขียนได้ของนักเรียน   

 4. ผลลัพธ์  2.90 0.79 ปำนกลำง 4.65 0.42 มำกที่สุด 0.603 3

   4.1 ความพึงพอใจของครู 2.97 0.85 ปานกลาง 4.62 0.46 มากที่สุด 0.560 2

   และผู้บริหารสถานศึกษา

   ต่อระบบพัฒนาครู   

   4.2 นักเรียนมีความสามารถ 2.83 0.80 ปานกลาง 4.69 0.45 มากที่สุด 0.660 1

   ในการอ่านออกเขียนได้   

 5. ข้อมูลป้อนกลับ 2.78 0.96 ปำนกลำง 4.72 0.42 มำกที่สุด 0.698 1

  5.1 การรายงานผล 2.79 0.98 ปานกลาง 4.73 0.44 มากที่สุด 0.700 1

  5.2 ปรับปรุง แก้ไข 2.78 0.99 ปานกลาง 4.70 0.48 มากที่สุด 0.690 2

   และพัฒนา   

 จากตารางที่ 2 ปรากฏว่า การจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น (PNI Modified) ของ

องค์ประกอบย่อย พบว่า 1) ปัจจัยน�าเข้า มีค่า PNI อันดับ 1 คือ งบประมาณ (PNI Modified = 

0.500) 2) กระบวนการ มีค่า PNI อันดับ 1 คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PNI Modified = 0.610) 3) ผลผลิต มีค่า PNI อันดับ 1 คือ ครูมีความสามารถในการใช้

สื่อเทคโนโลยี เพื่อการอ่านออกเขียนได้ (PNI Modified = 0.540) 4) ผลลัพธ์ มีค่า PNI อันดับ 

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง

 วิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

 ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์จ�าแนกตามองค์ประกอบย่อย ตามความคิดเห็น

 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
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◆ ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ◆

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

1 คือ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (PNI Modified = 0.660) และ 5) ข้อมูล

ป้อนกลับ มีค่า PNI อันดับ 1 คือ การรายงานผล (PNI Modified = 0.700)

 2. การพัฒนาระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 

ระบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตำรำงที่ 3 คะแนนการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของระบบ

 พฒันาคร ูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ ในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออก

 เขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษาจากผู้ทรงคุณวฒุ ิจ�าแนกตามลกัษณะการท�างาน

 ของระบบด้านองค์ประกอบหลัก 

ข้อที่  รำยกำรประเมิน

N = 9

 เหมำะสม

แปลผล

 เป็นไปได้

แปลผล

 เป็นประโยชน์

 แปลผลx  S.D. x S.D. x  S.D.

1 ด้านปัจจัยน�าเข้า 4.69 0.16 มากที่สุด 4.94 0.56 มากที่สุด 4.89 0.06 มากที่สุด

2 ด้านกระบวนการ 4.63 0.08 มากที่สุด 4.74 0.52 มากที่สุด 4.93 0.04 มากที่สุด

3 ด้านผลผลิต 4.63 0.14 มากที่สุด 4.81 0.09 มากที่สุด 4.90 0.05 มากที่สุด

4 ด้านผลลัพธ์ 4.58 0.22 มากที่สุด 4.83 0.17 มากที่สุด 4.97 0.06 มากที่สุด

5 ด้านข้อมูลป้อนกลับ 4.61  0.30 มากที่สุด 4.78 0.29 มากที่สุด 4.87 0.14 มากที่สุด

 จากตารางที่ 3 ปรากฏว่า คะแนนการประเมินระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้

ทางวชิาชีพ ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา จากผู้ทรง

คุณวุฒ ิจ�าแนกตามลกัษณะการท�างานของระบบด้านองค์ประกอบหลกั ด้านความเหมาะสม ความเป็น

ไปได้และความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น�ามาสรุปเป็นระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เป็น

องค์ประกอบ ดังนี้
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◆ สุภาวดี ปกครอง สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ ◆

1.	การเตรียมการการจัดการเรียนรู้

	 โดยใช้แนวคิดชุมชน	การเรียนรู้

	 ทางวิชาชีพ

	 1.1	สร้างค่านิยมและวสัิยทัศน์ร่วม

	 1.2	อบรมความรู้และฝึกปฏิบัติ

	 1.3	การท�างานเรียนรู้เป็นทีม

	 1.4	ก�าหนดหน่วยการเรียนรู้

	 1.5	ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้

	 1.6	จัดท�าแผนการเรียนรู้

	 1.7	สรุปและรายงานผล

2.	ขั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้

	 แนวคิดชุมชนการเรียนรู้

	 ทางวิชาชีพ

	 2.1	จัดสภาพแวดล้อมและสร้าง

	 	 บรรยากาศในชั้นเรียน

	 2.2	จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน

 	 2.3	นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร

 	 2.4	แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในชมุชน

	 	 การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  	 2.5	สะท้อนผลวิธีการสอน

3.	ขั้นการประเมินผลการจัดการ

	 เรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชน

	 การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

	 3.1	Share	&	Learn		วิธีการ

	 	 เครื่องมือและเกณฑ์การ

	 	 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้

	 3.2	ประเมินผลและรายงาน

	 3.3	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 และเติมพลังใจ

1. บุคคล (Man)

 1.1 ครู

 1.2 ผู้บริหารสถาน

  ศึกษา

2. งบประมาณ

  (Money)

3. วัสดุอุปกรณ์

 (Materials)

 3.1 แบบฝึกทักษะ

  การอ่าน

 3.2 แบบฝึกทักษะ

  การเขียน

 3.3 ชุดฝึกทักษะ

  การอ่าน

  การเขียน

 3.4 แบบประเมิน

  การอ่าน

  3.5 แบบประเมิน

  การเขียน

  3.6 บัญชีค�าพื้นฐาน

1.	ครูและผู้บริหารสถาน

	 ศึกษามีความพึงพอใจ

	 ต่อระบบพฒันาครูโดย

	 ใช้แนวคิดชุมชนการ

	 เรียนรู้ทางวิชาชีพ	ใน

	 การจัดการเรียนรู้เพื่อ

	 การอ่านออกเขียนได้

	 ของนักเรียนโรงเรียน

	 ประถมศึกษา

2. นักเรยีนมีความสามารถ

	 ในการอ่านออกเขียน

	 ได้

  2.1	นักเรียนอ่าน

	 	 ถูกต้องชัดเจน

 	 2.2	 นักเรียนอ่านเสียง

	 	 ดังฟังชัด

	 2.3	 นกัเรยีนมีการอ่าน

	 	 เว้นวรรคตอนถูก

	 	 ต้อง

  	 2.4	 นักเรียนตอบ

	 	 ค�าถามเกี่ยวกับ

	 	 เรื่องที่อ่านได้

  2.5	นักเรียนเขียน

	 	 ถูกต้อง

  	 2.6	 นักเรียนเขียน

	 	 ลายมืออ่านง่าย

ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อการอ่าน

ออกเขียนได้

1.	ครูมีความสามารถใน

	 การพฒันาหลกัสูตรเพือ่

	 การอ่านออกเขียนได้

	 ของนักเรียน

2.	ครูมีความสามารถใน

	 การออกแบบการจดัการ

	 เรียนรู้เพื่อการอ่านออก

	 เขียนได้ของนักเรียน

3.	ครูมีความสามารถใน

	 การจัดกิจกรรมการ

	 เรียนรู้	เพื่อการอา่นออก

	 เขียนได้ของนักเรียน

4.	ครูมีความสามารถใน

	 การใช้สื่อเทคโนโลยี	

	 เพื่อการอ่านออกเขียน

	 ได้ของนักเรียน

5.	ครูมีความสามารถใน

	 การวัดผลประเมินผล

	 การจัดกิจกรรมการ

	 เรียนรู้เพื่อการอ่านออก

	 เขียนได้ของนักเรียน

ภำพประกอบ 1 องค์ประกอบของระบบพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

 การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

 

ปัจจัยน�าเข้า	(Input) กระบวนการ	(Process) ผลผลิต	(Output) ผลลัพธ์	(Outcome)

ข้อมูลป้อนกลับ	(Feedback)

		1.	รายงานผล

		2.	ปรับปรุง	แก้ไขและพัฒนา

➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤

➤➤
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◆ ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ◆

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชน

การเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในการจัดการเรยีนรู ้เพือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมสภาพปัจจุบันมีการด�าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่

พึงประสงค์มีความพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูยังขาดความต่อเน่ือง

ในการพัฒนา ครูประสบปัญหาในการออกแบบการเรียนรู้ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนขาดการ

บรูณาการ ขาดการใช้สือ่การสอน ครขูาดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการสอนเชิงลกึในการจัดการเรยีนรู้ 

เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัตน์ จ�าแนกสาร (2556, หน้า 

224-229) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการรู้การอ่านของนักเรียน พบว่า กลวิธีการสอนของครูมีความส�าคัญต่อการพัฒนาการรู้การอ่าน

ของนักเรียนในประเทศไทย และปัญหาความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ขาด

การแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และปัญหาการปฏิบัติการสอนจริง ดังนั้น ครูควรได้รับการพัฒนา

โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูได้มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง

ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจัิยของวรลกัษณ์ ชูก�าเนดิและเอกรนิทร์ สงัข์ทอง (2557) ทีก่ล่าวว่า ชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ

ส่งผลดีต่อผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้านการอ่าน และ Kenoyer 

(2012, p. 296) ได้ศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเอกชน ประเทศอียิปต์ พบว่า

ครมูวีสิยัทศัน์ร่วมกนัในการปฏิบติังานของตนเอง โดยเน้นทีก่ารเรยีนการสอนและการเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

และสอดคล้องกบังานวจิยัของสมบติั นพรกัและคณะ (2557) ได้ท�าการวิจัยรปูแบบการพฒันาครแูละ

ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ครูตั้งใจมุ่งมั่นใน

การพัฒนาตนเอง การเสริมพลังการเรียนรู้ของครูและการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ความ

ร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

ช่วยให้ครูมีการท�าวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 2. ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักด้านปัจจัยน�าเข้า 

ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอ่านออกเขียนได้ สอดคล้องกับ

ฑิฆัมพร บุญมาก (2558, หน้า 288) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของระบบพัฒนาครูในด้านการจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า ปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน 



74

◆ สุภาวดี ปกครอง สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ ◆

งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับบุปผา ปลื้มส�าราญและคณะ (2557) ได้ท�าการวิจัยรูปแบบการบริหาร

จัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

โดยใช้วิธีการเชงิระบบ พบว่าปัจจัยน�าเข้า คอื บุคลากร งบประมาณและการจัดการ องค์ประกอบหลัก

ด้านกระบวนการ ได้แก่ การเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ สอดคล้องกบัอาทติยา ปัญญาและคณะ (2556, หน้า 196) 

ได้กลา่วถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ไว้ 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรียมการ ขั้นจัดการเรียนรู้และขั้นประเมิน

ผล องค์ประกอบหลักด้านผลผลิต ได้แก่ 1) ครูมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการอ่าน

ออกเขียนได้ 2) ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ 3) ครู

มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ 4) ครูมีความสามารถในการใช้

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการอ่านออกเขียนได้ และ 5) ครูมีความสามารถในการวัดผลประเมินผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ สอดคล้องกับสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา (2554) ได้ท�าการวิจัย

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ โรงเรียนบัวขาว (วันครู 2500) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้

มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

3) การใช้รูปแบบและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 5) การวัดและ

ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง องค์ประกอบหลักด้านผลลัพธ์ ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

มีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้

เพือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีน 2) นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่านออกเขยีนได้ องค์ประกอบ

หลักด้านข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ การรายงานผล การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัย

ของณัฐพงศ์ ทับสุลิ (2559, หน้า 385) ได้กล่าวถึง ข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ ผลการปรับปรุงแก้ไขและ

การรายงาน ระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ

การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ได้ผ่านการตรวจสอบระบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม สอดคล้องกับศิริชัย กาญจนวาสี 

(2545, หน้า 178-180) ได้กล่าวถึงมาตรฐานส�าหรับการประเมินระบบตามแนวคิดสตัฟเฟอบีม 

ประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 2) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 3) มาตรฐาน

ด้านความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของรุง่ฤดี กล้าหาญ (2555) ได้วจัิยการพฒันาระบบการ

ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ระบบมีคุณภาพตามเกณฑ์

การประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม 
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ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

บทสรุป

 การพัฒนาระบบพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้

เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเป็นระบบการพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนและหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งมี 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) การเตรียมการ

จัดการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ เพือ่การอ่านออกเขยีนได้ 2) การจัดการเรยีนรู้

โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ และ 3) การประเมินการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ เพือ่การอ่านออกเขยีนได้ ซ่ึงครผูู้สอนควรจัดกจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ดี เพื่อให้ครูน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการสอนและผู้เรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ผลการวจัิยในครัง้นี ้ท�าให้ได้ระบบพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ

ในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา ซ่ึงผู้บรหิารสถานศึกษา

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต้องด�าเนินการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและทราบความ

ก้าวหน้าทางการเรียนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอย่างแท้จริง

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป      

  2.1 ควรมกีารศึกษาระบบพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพในการจดัการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ต่อไป

  2.2 ควรมกีารศึกษาระบบพฒันาครโูดยใช้แนวคิดชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพในการจดัการ

เรยีนรูเ้พือ่การอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษาสงักัดอ่ืน เช่น สงักัดโรงเรยีนเอกชน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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