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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ประเมนิการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศกึษา รวมตวักนั

เป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC เพื่อประเมินสมรรถนะการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

ครูผ่านกระบวนการ PLC เพื่อประเมินความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างสถาบัน

อุดมศึกษาในพ้ืนที่ ภาคเอกชนและหน่วยงานทางการศึกษากับคุรุสภา และเพื่อประเมินองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก

กระบวนการ PLC สรุปผลวิจัย นวัตกรรมการสอน ซึ่งเป็นผลการด�าเนินงาน PLC พบว่า ส่วนใหญ่นวัตกรรมการสอน

เป็น BBL (Brain-Based Learning) (ร้อยละ 61.01) ส�าหรับผลเกิดกับผู้เรียนเป็นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยมากที่สุด 

(ร้อยละ 44.09) บรรลุวตัถปุระสงค์การสอนโดยรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 77.96) จ�านวนครูสมาชิกเครอื

ข่ายส่วนใหญ่กลุ่มละ 0-5 คน (ร้อยละ 60.06) จ�านวนนักเรียนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-50 คน (ร้อยละ 

66.77) และพบว่าจ�านวนชั่วโมง PLC ครูส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51-75 ชั่วโมง (ร้อยละ 81.79) การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างชนิดของนวัตกรรมการสอนที่น�ามาใช้ในกระบวนการPLC กับผลสัมฤทธิ์หรือผลอื่นๆ ของนักเรียน โดยการ

ทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square) พบว่า ชนดิของนวตักรรมการสอนมคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การศึกษาความสัมพันธ์ โดยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r
xy

) พบว่า 

จ�านวนชัว่โมง PLC ท่ีได้ มคีวามสมัพันธ์กบัประสบการณ์การสอนในทศิทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
2 อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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จ�านวนนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับจ�านวนชั่วโมง ประโยชน์ที่ได้รับจาก PLC และผลประเมินรวมใน

ทิศทางลบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จ�านวนชั่วโมง PLC มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประโยชน์ที่ได้รับจาก PLC และผลประเมินรวม และ

ประโยชน์ที่ได้รับมีความสัมพันธ์กับผลประเมินรวมในทิศทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ:	การก�ากับ การติดตาม และการประเมินผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

Abstract
The purposes of this research were to assess the promotion and support for educational 

professionals to form a network with PLC, to assess competency and quality development of 

learners and teachers through the PLC process, to assess cooperation academic and professional 

partnership between higher education institutions in the area and educational agencies with the 

Teachers Council of Thailand and To assess the knowledge generated by the PLC process.	Research 

summary: Teaching innovation, which is a result of PLC operations, found that the majority of 

teaching innovation is Brain Based Learning (61.2%). The result which the learners have is the most 

cognitive development (44.09%). Achieving most of the teaching objectives at a good level (77.96%).

The number of teachers, most network members 0-5 Teachers (60.0%).	The number of students 

in each group is mostly between 21 - 50 (66.77%). And found that most PLC hours are between  

51-75 hours (81.79%).	The relationship between the type of teaching innovation applied. With the 

achievement or other results of the students. By testing the Chi-square value, it was found that 

the type of teaching innovation correlated with student achievement with statistical significance 

at the level of 0.001. The correlation study using the r
xy

 formula showed that the number of PLC 

hours had a relationship with the teaching experience in a positive with a statistical significance at 

the level of .05. The number of students in the network group is related to the number of hours. 

Benefits of PLC and negative evaluation results with statistical significance at the level of 0.01.

The number of PLC hours is positively correlated with the benefits from the PLC and the overall 

assessment results. And the benefits are related to the overall assessment results in a positive 

with statistical significance at the level of 0.05. 

Keywords:	Supervising, Monitoring and Evaluating, Professional Learning Community 

บทน�า
การพฒันาวชิาชพีครแูละบคุลากรทางการศึกษาแบบ “ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี”	เป็นกระบวนการ

ที่สมาชิกร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ มีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | 13
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แบบกัลยาณมิตร โดยอิงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาตามแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมทางบวกแก่ครู ผู้บริหาร ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

ให้เป็น “คนคุณภาพ” ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของประเทศใน

ที่สุด นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท�างานที่บุคลากรในสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานได้เรียนรู้ร่วม

สะท้อนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันมากขึ้นเป็นไปตามความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ที่ Hord (2003) ได้ระบุว่า เป็นการที่กลุ่มของครูและผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ค่านิยม และเป้าหมาย

เดียวกัน ท�าการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองในการ

จัดการเรียนการสอน

ครุสุภาในฐานะองค์กรวชิาชพีได้ตระหนักถงึการพฒันาวชิาชพีครูโดยมุง่พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ให้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอ จึงได้ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพัฒนา

วิชาชีพครแูละบคุลากรทางการศกึษาอย่างหลากหลาย โดยได้ก�าหนดกระบวนการการด�าเนนิกจิกรรมพฒันาวชิาชีพ

แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย (1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values 

and norms) (2) การปฏบิติัทีม่เีป้าหมายร่วมกนัคอืการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (Collective focus on student learning) 

(3) การร่วมมอื รวมพลงัของสมาชิกชมุชนวชิาชพี (Collaboration) (4) การเปิดรบัการชีแ้นะการปฏิบตังิาน (Expert 

advice and study visit) และ (5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) (Hord, 

Roussin & Sommers, 2009) ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงานคุรุสภาได้ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย

พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ “เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา”	“เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา”	และ	“เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู”	โดยมีครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายได้รับการพัฒนา จ�านวน 6,664 คน

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นกระบวน

การเรียนรู้ร่วมกันของนักการศึกษาที่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างมั่นคงว่าจะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมกันสะท้อนคิด การลงไปเยี่ยมติดตาม เพื่อเรียนรู้ร่วมกันที่หน้างานจริง จนกว่าจะ

เห็นผลของการปฏิบัติที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น หรือได้แนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น (Best practice) 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ประเมนิการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบวิชาชพีทางการศกึษารวมตวักนัเป็นเครอืข่ายท่ีมกีาร

พัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) สอดคล้อง

กับบริบทความต้องการอย่างแท้จริงภายใต้รูปแบบและกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลาย

2. เพื่อประเมินสมรรถนะการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพแบบมืออาชีพที่น�าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายส�าคัญได้

3. เพื่อประเมินความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน

พ้ืนทีภ่าคเอกชน และหน่วยงานทางการศกึษากบัส�านกังานเลขาธกิารครุสุภาในการพฒันา และยกระดบัวชิาชพีด้วย

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและทั่วถึง

14 | Journal of Education Burapha University Vol.31 No.3 September -December 2020
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4. เพื่อประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

(Professional Learning Community: PLC)

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ท�าให้มข้ีอมลูการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษารวมตวักนัเป็นเครอืข่ายทีม่กีาร

พัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) น�าไปเป็น

พื้นฐานในการวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนในโอกาสต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ท�าให้ทราบสมรรถนะการพฒันาคณุภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาน�าไป

สู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายส�าคัญที่ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3..ท�าให้ทราบสภาพความร่วมมอื และการเป็นหุน้ส่วนทางวชิาการและวชิาชพีระหว่างสถาบันอดุมศกึษา ใน

พื้นท่ีกับส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพ ด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบ น�าไปใช้ปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไป 

4. ท�าให้ทราบถึงองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

(Professional Learning Community: PLC) ได้ข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องใน

การด�าเนินงานในโอกาสต่อๆ ไป

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. การส่งเสรมิ และสนบัสนุนผูป้ระกอบวชิาชพี หมายถงึ การท�าให้ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศกึษารวมตวักนั

เป็นเครือข่ายทีม่กีารพัฒนาวชิาชพีแบบ “ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี” (Professional Learning Community: 

PLC) สอดคล้องกับบริบทความต้องการอย่างแท้จรงิภายใต้รปูแบบและกิจกรรมพฒันาวชิาชีพท่ีหลากหลาย วัดได้จาก

ข้อมูลการสอบถามสมาชิกเครือข่ายถึงการได้รับค�าแนะน�า ด้วยระบบพี่เลึ้ยงในการก�ากับติดตาม และให้ค�าแนะน�า

ตลอดการด�าเนินการ 

2. สมรรถนะการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง การเรียนรู้ของผู้เรียนของครูเครือข่ายท่ี

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพแบบมืออาชีพที่น�าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายส�าคัญได้ วัดได้จากจ�านวนนักเรียนของครูเครือข่ายและข้อมูลการสังเกตและการ

สัมภาษณ์ครูเครือข่าย 

3. สภาพความร่วมมอืและการเป็นหุน้ส่วนทางวชิาการหมายถึง ความร่วมมอืทางวิชาการและวชิาชีพระหว่าง

สถาบันอดุมศกึษาในพืน้ที ่ภาคเอกชนและหน่วยงานทางการศกึษา กบัส�านกังานเลขาธกิารครุสุภาในการพฒันาและ

ยกระดบัวชิาชพีด้วยรปูแบบชมุชนแห่งการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบและทัว่ถงึ วดัได้จากข้อมลูการสมัภาษณ์ การสงัเกต 

จ�านวนครั้งของการลงพื้นที่ และการร่วมมือในกิจกรรม PLC ในโอกาสต่างๆ 

4. องค์ความรูท้ีเ่กดิจากกระบวนการ PLC หมายถึง ผลการด�าเนนิการทีไ่ด้จากการถอดบทเรยีนจากโครงการ

จ�าแนกตามรายโครงการและโดยรวมอนัเป็นข้อเสนอแนะทีส่�าคญัในการด�าเนนิการของโครงการทีผ่่านมาน�ามาสูก่าร

สรุปและน�าเสนอในเชิงคุณภาพ 
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วิธีด�าเนินการวิจัย	
การก�าหนดภาระงานในบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง และบทบาทคณะท�างานก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการ

จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีกรอบการด�าเนินการ ดังนี้

วิธีการก�ากับ	ติดตามและประเมินผลฯ	

1. การสังเกตการด�าเนินงานของเครือข่ายโดยลงพื้นที่จริงในสถานศึกษาและหรือในชั้นเรียน

2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม

3. การรวบรวมข้อมูลออกแบบโดยใช้ระบบออนไลน์

4. การออกแบบการด�าเนินงานสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพ

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด�าเนินงานของเครือข่าย

ประเด็นการก�ากับ	ติดตามและประเมินผลฯ	

กิจกรรมตาม
บทบาท

ประเด็น การด�าเนินงานของทีมวิจัย

1. โค้ชและพี่เลี้ยง - ร่วมสร้างและพิจารณาความเหมาะสมของทีมที่อยู่
ภายใต้เครือข่าย (Professional Learning Team)

• ฐานคิดการสร้างทีมของเครือข่ายใช้ฐานคิดอะไร ? • สอบถาม แนะน�า ให้แง่คิดตามหลักการ
และให้เครือข่ายด�าเนินการตัดสินอย่าง
อิสระ

- ร่วมพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการของเครือข่ายความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการของเครือข่าย

• ปัญหาผู้เรียนมีความเหมาะสม? อย่างไร? • สนทนาที่มาและร่องรอยของของปัญหา

• กิจกรรมครบตามเกณฑ์ ๓ วงรอบ และเป็นไปตาม
องค์ความรู้ PLC 

• ให้ค�าแนะน�าหลักการ/องค์ความรู้ตาม
กรอบแนวทางคุรุสภา

• กิจกรรมเหมาะสม? ครูใช้นวัตกรรมวิธีการที่ผู้เรียนได้
ประโยชน์อย่างไร?

• รับฟังฐานคิดและวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์โดยให้เครือข่ายเป็นหลัก

- ร่วมวางแผนและออกแบบการด�าเนินงานการโค้ชและ
การเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันอุดมศึกษาให้แก่เครือข่าย

• บอกแผนการโค้ชและการเป็นเป็นพี่เลี้ยง 
โดยเข้าร่วมเปิดชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง

• ก�าหนดวันเวลาการเยี่ยมการเปิดชั้นเรียน
ให้เครือข่ายรับทราบ
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ประเด็นการก�ากับ	ติดตามและประเมินผลฯ	(ต่อ)

กิจกรรมตาม
บทบาท

ประเด็น การด�าเนินงานของทีมวิจัย

- ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า ชี้แนะ ร่วมแก้ปัญหา 
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เครือข่ายให้
ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กิจกรรม PLC และครบ 
3 วงรอบ

• ตรวจสอบการท�างานการท�า PLC ให้
ครบ 3 รอบตามแผนท�าการโค้ชและเป็น
พี่เลี้ยงในพื้นที่เครือข่ายโดยการร่วมเปิด
ชั้นเรียน (Study Visit) และสะท้อนผล
การเปิดชั้นเรียน (Reflection Dialogue) 
อย่างน้อยทีมละ 1 ครั้ง

- บันทึกและรายงานผลการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง 
(ตามกรอบที่สอดคล้องตามแนวคุรุสภาที่ก�าหนดและ/
หรือตามที่แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาก�าหนดขึ้นที่
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละภูมิภาค) (ตามกรอบที่
สอดคล้องตามแนวคุรุสภาที่ก�าหนดและ/ หรือตามที่
แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาก�าหนดขึ้นที่สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละภูมิภาค)

• การบันทึกผลของเครือข่าย 
ขณะด�าเนินงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อรายงานภาพ
รวมและรายเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค

2. ก�ากับ ติดตาม 
และประเมิน

- เรียนรู้และท�าความเข้าใจแผนปฏิบัติการของเครือข่าย • ท�าความเข้าใจกับกิจกรรมการด�าเนินงาน
ของเครือข่าย

- วางแผนและออกแบบการก�ากับ ติดตามและประเมิน
การด�าเนินของเครือข่าย

* ก�าหนดขอบข่ายหรือกรอบประเด็น
การก�ากับ ติดตาม และประเมิน (สอดคล้อง
ตามแนวที่คุรุสภาก�าหนด)

• ก�าหนดวิธีการและเครื่องมือในการก�ากับ 
ติดตาม และประเมิน ตามขอบข่ายการ
ก�ากับ ติดตามและประเมิน

- ก�าหนดแผนปฏิบัติการก�ากับ ติดตามและประเมินการ
ด�าเนินงานของเครือข่าย

• จัดท�าแผนปฏิบัติการของสถาบันฯและ
แจ้งทีมโค้ช

- ด�าเนินการก�ากับ ติดตามและประเมินเครือข่ายตาม
แผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา

• ลงพื้นที่
• สัมภาษณ์
• ออกแบบระบบออนไลน์
• อื่นๆ ตามความเหมาะสม

- ด�าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท�าเป็น
สารสนเทศรายงานการก�ากับ ติดตาม และประเมิน
เครือข่าย (ตามกรอบที่สอดคล้องตามแนวคุรุสภาที่
ก�าหนดและ/หรือตามที่แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษา
ก�าหนดขึ้นที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละภูมิภาค) เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 30 วัน

• รวบรวมข้อมูลการโค้ช และการก�ากับ
ติดตามฯ จัดระบบหมวดหมู่ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการเขียน
รายงานที่สอดคล้องกับคุรุสภาก�าหนดไว้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | 17
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ประเด็นการก�ากับ	ติดตามและประเมินผลฯ	(ต่อ)

กิจกรรม ระยะเวลา

1. การชี้แจงท�าความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษา
2. การท�าความเข้าใจร่วม 3 ฝ่าย (คุรุสภา / สถาบันอุดมศึกษา / เครือข่าย)
3. สถาบันอุดมศึกษาวางแผน ออกแบบและก�าหนดแผนปฏิบัติการของตนเอง
4. สถาบันอุดมศึกษารับงบประมาณสนับสนุนการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลฯ
5. สถาบันอุดมศึกษาเริ่มกิจกรรมการการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลฯ
6. จัดท�ารายงานส่งคุรุสภา
7. คุรุสภาสังเคราะห์และท�ารายงานการวิจัยเสนอคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา

31 สิงหาคม 2562

1 กันยายน 2562

1-15 กันยายน 2562

30 กันยายน 2562

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

มกราคม 2563

มีนาคม 2563

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เครือข่ายที่รับผิดชอบ 5 เครือข่าย ประกอบด้วย 
ระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2 เครือข่าย
ระดับหน่วยงานทางการศึกษา 3 เครือข่าย

สมาชิกรวม 565 คน จากจ�านวนทีมรวม 95 ทีมเครือข่าย 
โค้ช/ พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมก�ากับ ติดตาม จ�านวน 2 คน

แผนปฏิบัติการก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลฯ	(ทั้ง	2	บทบาท)

ชื่อเครือข่าย
วันเวลาการปฏิบัติตามบทบาทบทบาท

ครั้งที่/การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่/	การก�ากับติดตาม
ทีมที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งที่ 5 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งที่ 7 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

ทีมที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ทีมที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ทีมที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ทีมที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1. ความถี่และค่าร้อยละ ใช้ในการบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการบรรยายความคิดเห็นของครูสมาชิกเครือข่าย รายข้อ 

รายด้าน และโดยรวม

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่าย โดยการทดสอบค่าที (Independent t-test) 

ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังบางประการสองกลุ่มต่างกัน 

4. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างภูมิหลังบางประการมากกว่าสองกลุ่มต่างกัน โดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

5. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเหน็ของครสูมาชกิเครอืข่าย กบัอาย ุประสบการณ์ในการท�างาน 

โดยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient: อ้างถึงใน พงศ์เทพ จิระโร, 

2561, หน้า 27)

7. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง นวัตกรรมการสอนที่ใช้กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยการทดสอบ

ค่าไค-สแควร์ (Chi-square test)

8. การวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ตารางจ�าแนกกลุ่ม

สรุปผลวิจัย
ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกเครือข่าย

สมาชิกเครือข่ายที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.43) จ�าแนกตามโครงการพบว่า โรงเรียน

บ้านหนองผักแว่นมีครูสมาชิกเครือข่ายมากที่สุด (ร้อยละ 61.34) รองลงมาเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 

(ร้อยละ 17.89) พิจารณาตามวุฒิการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 69.97) และเมื่อจ�าแนกตาม

ประสบการณ์การท�างานพบว่า สมาชิกเครือข่ายส่วนใหญ่มีประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 61.34) พิจารณา

ตามกลุ่มอายุพบว่า มีช่วงอายุ 31-40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 31.63) จ�าแนกตามสาระที่สอน พบว่า สมาชิกเครือข่าย

สอนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาปฐมวัย (ร้อยละ 29.40) พิจารณาตามชั้นที่สอน พบว่า สอนระดับ

ประถมศกึษามากทีส่ดุ (ร้อยละ 40.90) และพบว่าสมาชเิครอืข่ายมวีทิยฐานะเป็นช�านาญการมากทีส่ดุ (ร้อยละ 27.80) 

จ�าแนกตามนวัตกรรมการสอนซึ่งเป็นผลการด�าเนินงาน PLC พบว่า ส่วนใหญ่นวัตกรรมการสอนเป็น BBL (Brain 

Based Learning) (ร้อยละ 61.02) ส�าหรับผลเกิดกับผู้เรียนเป็นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยมากที่สุด (ร้อยละ 44.09) 

บรรลุวัตถุประสงค์การสอนโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 77.96) จ�านวนครูสมาชิกเครือข่าย ส่วนใหญ่

กลุ่มละ 0-5 คน (ร้อยละ 60.06) จ�านวนนักเรียนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-50 คน (ร้อยละ 66.77) และ

พบว่าจ�านวนชั่วโมง PLC ครูส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51-75 ชั่วโมง (ร้อยละ 81.79)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | 19
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ตอนที่	 2	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มี

การพัฒนาวิชาชีพแบบ	“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”	 (Professional	Learning	Community:	PLC)	

สอดคล้องกับบริบทความต้องการอย่างแท้จริงภายใต้รูปแบบและกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลาย

การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ“ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ” 

(Professional Learning Community : PLC) ด้านการสร้างทีม	พบว่า ครูที่เข้าร่วมเครือข่ายส่วนใหญ่จะพบ

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเหมือนกันหรือปัญหาเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) ได้แก่ 

การหาวิธีสอนเพื่อให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา อ่านออก เขียนได้ ในวิชาภาษาไทย และทักษะการสื่อสารภาษา

อังกฤษในชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยครูผู้เข้าร่วมเครือข่ายมีความต้องการในการพัฒนา

ที่จะพัฒนาตนเองโดยวิธีการสอนเดียวกัน เช่น เครือข่ายสระแก้ว 2 ต้องการพัฒนาการสอนโดยใช้นวัตกรรมแบบ

ฝึกการอ่านของครูค�าพันธ์ ส่วนในเครือข่ายอื่นๆ พัฒนาวิธีการสอนแบบ BBL ด้านการก�าหนดปัญหาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน	 ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมเครือข่าย มีปัญหาจากผู้เรียน (ผลการระดับห้องเรียน) (ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.77) เช่น ผูเ้รยีนยงัอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ ยงัขาดทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนั ส่วนการ

ก�าหนดปัญหา เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มาจากผู้บริหาร (ผลจากระดับโรงเรียน) และปัญหาจากแหล่งอื่น เช่น ปัญหาจาก

ผู้ปกครอง จากชุมชนมีส่วนน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) ด้านการจัดกิจกรรม	3	วงรอบ	พบว่า 

ผู้เข้าร่วมเครือข่าย ได้รับค�าแนะน�าจากพี่เลี้ยงและมีความเข้าใจกระบวนการ PLC และปฏิบัติตามกระบวนการครบ

องค์ประกอบ โดยมีการวางแผนการด�าเนินงาน PLC ตามค�าแนะน�าของอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งมีการก�าหนดกิจกรรมใน

แต่ละวงรอบอย่างชดัเจน (ค่าเฉลีย่ 4.58 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.60) ผูเ้ข้าร่วมเครือข่ายได้รบัค�าแนะน�าในเรือ่งการ

สรุปเพื่อการเขียนรายงาน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) ความสอดคล้องของกิจกรรม

ตามวงรอบกบัองค์ประกอบ	5	ประการของ	PLC	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมเครอืข่ายได้รบัค�าแนะน�าในการจดักิจกรรมตามวง

รอบที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ 5 ประการ และน�าไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.46) โดยในเรื่องของการร่วมมือรวมพลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) 

เพราะการด�าเนินกจิกรรมตามวงรอบต้องได้รบัความร่วมมอืรวมพลงัจากผูเ้ข้าร่วมเครอืข่าย เช่น การวพิากษ์แผนการ

จัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การวิพากษ์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ (แบบทดสอบ แบบสังเกต เพื่อประเมิน

ผู้เรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา) ส่วนอีก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันการสนับสนุน การ

จัดล�าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคคลและสืบสอบ สะท้อนผลเชิงวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.63 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54, 0.55, 0.56) ด้านการเยี่ยมชั้นเรียน	พบว่า	ผู้เข้าร่วมเครือข่ายมีการวางแผนการเยี่ยม

ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) โดยได้รับค�าแนะน�าใน

การวางแผนก�าหนดการเยีย่มชัน้เรยีนตามตารางสอนทีใ่ช้สอนจรงิในชัน้เรยีน เพือ่น�าไปเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่

สอดคล้องกบันวตักรรมของผูเ้ข้าร่วมเครอืข่ายแต่ละกลุม่เครอืข่าย อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.73 ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 0.50) ส่วนการด�าเนินการเยี่ยมชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (ค่าเฉลี่ย 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) โดย

การเยีย่มชัน้เรียนแต่ละครัง้อาจจะพบปัญหาจากการทีเ่พือ่นครผููเ้ข้าร่วมเครอืข่ายไม่ว่าง ไม่สามารถทีจ่ะมาสงัเกตการ

สอนได้ ฉะน้ันการวางแผนการเยีย่มชัน้เรียนอย่างเป็นระบบมคีวามส�าคญัทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นการวางแผนให้สอดคล้อง

กับตารางสอนที่ตนเองใช้อยู่ในปัจจุบันและวางแผนร่วมกันกับเพื่อนครูผู้เข้าร่วมเครือข่าย และเม่ือน�าไปด�าเนินการ

จริงๆ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และการสังเกตชั้นเรียนไม่จ�าเป็นที่จะต้องมาสังเกตครบทุกคน 
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ด้านการสะท้อนผลการเยี่ยมชั้นเรียน	พบว่า การสะท้อนผลการเยี่ยมช้ันเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) โดยมีการสะท้อนด้านการสอนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.56) เพราะในสถานการณ์จริงจากการเยี่ยมชั้นเรียน จะพบว่า ครูผู้สอนอาจจะต้องปรับปรุงเทคนิคการ

สอน เช่น น�า้เสียง การควบคมุชัน้เรยีน การอธบิายเนือ้หา การเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม เป็นต้น ส่วนการสะท้อน

ด้านบรรยากาศ และการสะท้อนด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58, 0.59) โดย

ในการเปิดชั้นเรียนแต่ละครั้งมักจะได้รับการเตรียมการเป็นอย่างดี ทั้งการจัดชั้นเรียนและการเตรียมสื่อ ซึ่งส่วนใหญ่

ครูจะใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยี จึงท�าให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ค่อยพบปัญหา

ด้านบรรยากาศและด้านสื่อการเรียนการสอนด้านความส�าเร็จของครูในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	พบว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครสู่งเสรมิพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผูเ้รยีน โดยรวมอยูใ่น

ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา

และเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย เช่น ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ในระดับการศึกษา

ปฐมวัย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ได้แก่ ทักษะการอ่านภาษาไทย การเขียนภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน (ค่าเฉลี่ย 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) ส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านจิตพิสัย มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ครูมักจะเน้นการประเมินด้านพุทธิพิสัยมากว่าการประเมินด้านจิตพิสัย ซึ่งอาจเป็นเพียงการสังเกตด้วยตาเปล่าแล้ว

ประเมินโดยไม่มีเครื่องมือใช้ที่เป็นมาตรฐานด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน	พบว่า นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61) 

โดยครผููเ้ข้าร่วมเครอืข่ายส่วนใหญ่จะมกีารใช้นวตักรรมทีห่วัหน้าเครอืข่ายพฒันาขึน้ เช่น แบบฝึกทกัษะการอ่าน และ

วิธีสอนแบบต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) ส่วนการปรับปรุงนวัตกรรม ยังไม่เห็นชัดเจนมากนัก 

มีเพียงร่องรอยการสะท้อนผลการใช้นวัตกรรม ซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงได้แนะน�าให้ครูผู้เข้าร่วมเครือข่ายน�าไปปรับปรุงใน

คร้ังต่อไป ด้านการต่อยอดความรูเ้พือ่การพฒันาคณุภาพการ	เรยีนรูข้องครูและผูเ้รยีนพบว่า มกีารน�าผลการด�าเนนิ

งาน PLC ไปต่อยอดใน ๓ รูปแบบ โดยมีการต่อยอดความรู้เพื่อการพัฒนาครูมากที่สุด รองลงมาเป็นการต่อยอดใน

การพัฒนาผลัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการต่อยอดความรู้เพื่อการพัฒนาโรงเรียน

ตอนที่	3	ประโยชน์จากการด�าเนินการตามกระบวนการ	PLC

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning 

Community : PLC) พบว่า ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินงาน PLC นั้นเป็น

ประโยชน์ต่อวชิาชพีครมูากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.75 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.50) รองลงมาเป็นประโยชน์กบัสถานศกึษา 

(ค่าเฉลีย่ 4.72 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.54) ประโยชน์ต�า่สดุคือการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิาร 

(ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66)

ตอนที่	4	ผลการประเมินกระบวนการ	PLC	โดยรวม

ผลการประเมนิกระบวนการ PLC โดยรวม พบว่า กระบวนการ PLC โดยรวมมผีลลพัธ์ท่ีเกดิข้ึนจากการด�าเนนิ

งานของเครอืข่ายระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.63 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.59) รองลงมาเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

จากการท�า PLC ของเครือข่าย (ผู้บริหาร/ ครู/ นักเรียน/ ชุมชน) และความส�าเร็จ/ ความภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ที่เกิด 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | 21
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มีผลการประเมินสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58) และพบว่า ความเหมาะสมของบประมาณและ

การบริหารจัดการมีผลประเมินโดยรวมต�่าสุด (ค่าเฉลี่ย 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72)

ตอนที่	5	การเปรียบเทียบ	และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ประโยชน์จากการด�าเนินงาน PLC และ ผลประเมินการด�าเนินงาน PLC โดยรวม

ส�าหรับสมาชิกเครือข่ายจ�าแนกตามโครงการที่รับทุน 5 โครงการ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) พบว่า สมาชิกเครือข่ายของโครงการต่างกัน รับรู้ถึงประโยชน์จากการด�าเนินงาน PLC และ 

ผลประเมินการด�าเนินงาน PLC ในครั้งนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ต์ (Scheffe’s method) พบว่า โครงการที่ 1 รับรู้ประโยชน์จากโครงการ PLC มากกว่า 

โครงการที่ 234 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และพบว่า โครงการที่ 2 รับรู้ประโยชน์จากโครงการ PLC 

น้อยกว่า โครงการที่ 34 และ 5 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ผลประเมนิการด�าเนินงาน PLC โดยรวมส�าหรบัสมาชิกเครอืข่ายจ�าแนกตามโครงการ

ทีร่บัทนุครุสุภา 5 โครงการ เปรยีบเทยีบเป็นรายคูด้่วยวธิกีารของเชฟเฟ่ต์ (Scheffe’s method) พบว่า โครงการที ่1 

รับรู้ประโยชน์จากโครงการ PLC มากกว่า โครงการที่ 2 และ 4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า 

โครงการที่ 2 รับรู้ผลประเมินการด�าเนินงาน PLC โดยรวมน้อยกว่า โครงการที่ 34 และ 5 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และโครงการที่ 3 ต�่ากว่า โครงการที่ 4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ประโยชน์จากการด�าเนินงาน PLC และ ผลประเมินการด�าเนินงาน PLC โดยรวม

ส�าหรับสมาชิกเครือข่ายจ�าแนกตามกลุ่มสาระของสมาชิกเครือข่าย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One way ANOVA) พบว่า สมาชิกเครือข่ายจ�าแนกตามกลุ่มสาระมีการรับรู้ประโยชน์จากการด�าเนินงาน PLC และ 

ผลประเมนิการด�าเนินงาน PLC โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 การเปรยีบเทยีบเป็นราย

คู่โดยวิธีการของวิธีการของเชฟเฟ่ต์ (Scheffe’s method) พบว่า สมาชิกเครือข่าย PLC ที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับรู้ประโยชน์ PLC น้อยกว่ากลุ่มที่สอนประถมศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ รับรู้เรื่องประโยชน์ของ PLC แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกคู่

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการประเมินโดยรวมจากสมาชิกเครือข่าย PLC จ�าแนกตามกลุ่มสาระ โดย

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ต์ (Scheffe’s method) พบว่า สมาชิกเครือข่าย PLC ที่สอนประถม

ศกึษารบัรู้ผลประเมิน PLC โดยรวม สงูกว่ากลุม่ทีส่อนวทิยาศาสตร์และกลุม่สอนสาระอืน่ๆ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดับ .05 และพบว่า ครกูารศกึษาปฐมวัยรับรู้เรื่องรับรู้ผลประเมนิ PLC โดยรวม สูงกวา่ครวูิทยาศาสตร ์อย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อืน่ๆ รบัรูเ้รือ่งผลประเมนิรวมของ PLC แตกต่างกนัอย่างไม่มนัียส�าคญัทางสถิตทิกุคู่

การเปรยีบเทยีบประโยชน์จากการด�าเนนิงาน PLC และผลประเมนิการด�าเนนิงาน PLC โดยรวมจากสมาชกิ

เครือข่ายจ�าแนกตามระดับชั้นที่สอนของสมาชิกเครือข่าย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 

way ANOVA) พบว่า สมาชกิเครอืข่ายจ�าแนกตามระดบัชัน้ทีส่อนการรบัรูป้ระโยชน์จากการด�าเนนิงาน PLC และผล

ประเมินการด�าเนินงาน PLC โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในการนี้น�าไปเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ โดยวิธีการของวิธีการของเชฟเฟ่ต์ (Scheffe’s method) พบว่า ครูระดับมัธยมศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับ

ประโยชน์ของ PLC ต�า่กว่า ครรูะดับการศึกษาปฐมวยั ประถมศกึษาและอาชวีศกึษา อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 

.05 ส่วนคู่อื่นๆ มีการรับรู้ประโยชน์ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
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การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการประเมินการด�าเนินงาน PLC โดยรวม จากการรับรู้ของสมาชิกเครือข่าย 

PLC จ�าแนกตามระดับชั้นที่สอนของสมาชิกเครือข่าย เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ต์ พบว่า ครูระดับ

มธัยมศึกษามผีลการประเมนิ PLC ต�า่กว่า ครรูะดบัการศกึษาปฐมวยั ประถมศกึษา และอาชวีศกึษา อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ มีการรับรู้ประโยชน์ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ประโยชน์จากการด�าเนินงาน PLC และ ผลประเมินการด�าเนินงาน PLC โดยรวม

ส�าหรับสมาชิกเครือข่ายจ�าแนกตามวิทยฐานะของสมาชิกเครือข่าย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One way ANOVA) พบว่า สมาชิกเครือข่ายจ�าแนกตามวิทยฐานะ มีการรับรู้ประโยชน์จากการด�าเนินงาน PLC 

แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ และพบว่า การรบัรู้ผลประเมนิการด�าเนนิงาน PLC โดยรวม แตกต่างกนัอย่าง

มีนยัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 การเปรยีบเทยีบเป็นรายคู ่โดยวธิีการของวิธีการของเชฟเฟต่์ (Scheffe’s method) 

พบว่า กลุ่มครูช�านาญการได้ประเมินผลการด�าเนินงาน PLC โดยรวม สูงกว่าระดับวิทยฐานะอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ มีผลการประเมินตามการรับรู้ที่แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกคู่

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของนวัตกรรมการสอนท่ีน�ามาใช้ในกระบวนการ PLC กับผลสัมฤทธิ์ 

หรอืผลอ่ืนๆ ของนักเรียน โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square) พบว่า ชนดิของนวตักรรมการสอนมคีวามสมัพนัธ์ 

กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุของสมาชิกเครือข่าย PLC ประสบการณ์การสอนจ�านวนสมาชิกใน

กลุ่มเครือข่าย จ�านวนนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายจ�านวนช่ัวโมง PLC กับประโยชน์ท่ีได้รับและผลประเมินรวม โดย

สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบว่า อายุมี

ความสัมพันธ์กับประสบการณ์การสอนในทิศทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�านวนชั่วโมง PLC ที่

ได้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การสอนในทิศทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�านวนนักเรียนใน

กลุ่มเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับจ�านวนชั่วโมง ประโยชน์ที่ได้รับและผลประเมินรวมในทิศทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จ�านวนชั่วโมง PLC มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประโยชน์ที่ได้รับและผลประเมินรวม และ

ประโยชน์ที่ได้รับมีความสัมพันธ์กับผลประเมินรวมในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ 

มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย
1. จ�านวนชัว่โมง PLC ทีส่มาชกิได้น�ามานบัมคีวามสมัพนัธ์กบัประสบการณ์การสอนในทศิทางบวก หมายถงึ 

สมาชิกที่มีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลานานจะมีประสบการณ์ในการวางแผน PLC รายบุคคลของตนเองให้

มีจ�านวนช่ัวโมง PLC มากพอในการใช้อ้างอิง โดยส่วนใหญ่การเพิ่มจ�านวนชั่วโมงมักท�าได้หลายรูปแบบ เช่น เพิ่ม

จ�านวนวงรอบ เพิม่จ�านวนแผนการจดัการเรยีนรู ้หรอืการท�ากลุม่ใหญ่ มวีง PLC ซ้อนหลายชัน้เป็นระดบักลุม่รายคน 

กลุ่มระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มระดับในโรงเรียน กลุ่มระดับกลุ่มต่างโรงเรียน และกลุ่มระดับเขตพื้นท่ี มีการ

แลกเปลี่ยนหลายระดับ ท�าให้ได้ชั่วโมงที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากข้ึน สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของ 

Harris (2003) ทีร่ะบวุ่าการเสรมิสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพ จ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุและความร่วมมอื

จากครูอย่างแท้จริง จึงจ�าเป็นต้องกระจายความเป็นผู้น�าให้กับครูทุกระดับ
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2. จ�านวนนักเรยีนในกลุม่เครือข่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั และผลประเมนิรวมในทิศทางลบจาก

ผลการวจิยัดงักล่าวแสดงถงึกลุม่ท่ีมนัีกเรยีนมากผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จะด�าเนนิการด้วยความไม่ทัว่ถงึ สอดคล้อง

กับหลกัการจดัการเรยีนรู ้สดัส่วนของจ�านวนนักเรยีนต่อครท่ีูต้องมจี�านวนไม่มากจนเกินไป และยิง่นกัเรยีนจ�านวนน้อย 

ประโยชน์ที่ได้รับ และ ผลประเมินรวมย่อมมีมากขึ้นเพราะสามารถด�าเนินการได้ใกล้ชิดนักเรียนรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น

3. จ�านวนชั่วโมง PLC มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประโยชน์ที่ได้รับและผลประเมินรวม ทั้งนี้เนื่องจาก

การมช่ัีวโมง PLC จ�านวนมากเป็นโอกาสทีค่รจูะมีสมาชกิเครือข่ายมเีวลาท่ีจะช่วยสะท้อนคดิในการปรบัปรงุ พฒันาการ

จดัการเรยีนรูไ้ด้มากขึน้เป็นไปตามแนวคดิของ Hord (2010, p.24) ทรีะบวุ่าแนวคดิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเป็น

วิธีการที่ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และคณะครู ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายทางการศึกษาที่ก�าหนดไว้ด้วยวิธีการที่มีขั้นตอน มีข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกอันจะน�าไปสู่ผล

ประโยชน์ที่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และองค์กรหรือโรงเรียนจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. จากผลวิจัยที่พบว่าชนิดของนวัตกรรมการสอนมีความสัมพันธ์ กับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน แสดงให้เห็น

ว่าการพัฒนาวิธีสอนและใช้วิธีการที่เหมาะสมจะน�าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นครู

จึงควรมีการพัฒนานวัตกรรมการสอนเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ผู้เรียน และเนื้อหาที่ท�าการสอน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการใช้กระบวนการพัฒนาโดย PLC เป็นการพัฒนาที่มีการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างครูมืออาชีพด้วยกัน

ได้เป็นอย่างดี

2. จากผลวิจัยที่ว่าความเหมาะสมของบประมาณ และการบริหารจัดการมีผลประเมินโดยรวมต�่าสุดซึ่ง

สอดคล้องกับผลวิจัยอีกประเด็นที่ว่า การด�าเนินงาน PLC มีประโยชน์ที่ได้รับต�่าสุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การบริหารของผู้บริหาร คือการขาดความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความไม่

สะดวกเท่าท่ีควรดังนั้น จึงควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารให้มากข้ึนโดยอาจต้องก�าหนดความเข้มข้นของ

การรับทุนที่ผู้บริหารต้องเป็นผู้ด�าเนินการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทีม มีส่วนร่วมหลักในการเป็นสมาชิกครือข่าย และควร

สนับสนุนการท�าทั้งโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม	PLC	ในโอกาสต่อไป
มีข้อสังเกตที่ควรเพิ่มเติมการพิจารณาดังนี้

1. ทุนระดับสถานศึกษา ควรพิจารณาสมาชิก ที่เป็นสถานศึกษาเครือข่ายมากกว่า 1 แห่ง

2. ทุนทุกระดับควรเสนอหลักฐานแสดงถึงผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยและต้องมีส่วนร่วมจริงจัง

3. ส�าหรับผู้ที่เคยรับทุน ในการเสนอโครงการใหม่ต้องแสดงถึงการขยายผลท่ีต้องมีสมาชิกมากข้ึน และมี

ทิศทางในการต่อยอดทัง้ สมาชกิเครอืข่ายในสถานศกึษา และต่างสถานศึกษา ครู นกัเรยีน องค์ความรู ้และนวตักรรม 

ที่เพิ่มขึ้นชัดเจน

4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ควรสอดคล้องกับปัญหาและการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ระดับชาติ
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5. การด�าเนนิโครงการควรมผีลกระทบ (impact) ในเชงิบวกโดยท�าทัง้โรงเรยีนจะได้ผลมากขึน้ ส่งผลให้เกดิ

การเรียนรู้ของนักเรียนที่สูงขึ้นทั้งโรงเรียน

6. การด�าเนินโครงการเป็นการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC ควรสามารถขยายผลให้ครูได้พัฒนาตนเอง

อย่างเป็นระบบตามเจตนารมณ์ ตาม ว.21 มีกรอบการด�าเนินงานที่มีหลักฐาน จ�านวนชั่วโมง PLC และข้อมูลเชิง

ประจักษ์เป็นนวัตกรรมการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ชัดเจน

7. โครงการ PLC ทีด่แีละมปีระสบการณ์ในการด�าเนนิงานมาก่อน ควรมคีวามต่อเนือ่งและสามารถขยายผล

ได้เป็นล�าดับมีสมาชิกเครือข่ายมากขึ้นสามารถสร้างทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากในพื้นที่ และผู้บริหารสถานศึกษาได้มากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ	
โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยก�ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายทางการศึกษาที่รับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา 

ประจ�าปี 2562: กรณศีกึษาภมูภิาคตะวันออก” เป็นงานวจิยัทีเ่กดิขึน้จากการทีม่หาวทิยาลยับรูพาได้รับสนบัสนนุทนุ

วิจัยจากครุสุภาให้เป็นสถาบันอดุมศึกษาทีร่่วมก�ากบั ติดตาม และประเมนิผล การจดักจิกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชมุชน

แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ของเครอืข่ายทีร่บัเงนิทนุอดุหนนุกจิกรรมพฒันาวชิาชพีของคุรุสภาในภมูภิาคตะวนั

ออกประจ�าปี 2562 คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณคุรุสภาเป็นอย่างสูงในการสนับสนุนทุนในครั้งนี้ 
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