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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ ส่งเสริมชุดความคิดเกีย่ วกับการสอน
ของครูประถมศึกษาและ (2) เปรียบเทียบชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนของครูประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้รปู แบบการสร้างชุมชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประชากรคือครูประถมศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนจ�ำนวน 1,152 คน กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูประถมศึกษาจาก 1 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 21 คนได้มาจาก
การสุม่ แบบแบ่งกลุม่ (cluster random sampling) ขัน้ ตอนการทดลองประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนคือ (1) ขัน้ พัฒนา และ (2) ขัน้ ทดลองใช้
และปรับปรุง เครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบด้วย (1) คูม่ อื /แนวทางสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพและ (2) แบบประเมินชุดความคิด
เกี่ยวกับการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบการสร้างชุมชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ ส่งเสริมชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนของครูประถมศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1
หลักการ องค์ประกอบที่ 2 จุดมุง่ หมาย องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการหลักและบทบาทส�ำคัญ และองค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุน
การใช้รูปแบบฯ และ (2) คะแนนชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ชุดความคิดเกี่ยวกับการสอน

ABSTRACT

The purposes of this study were (1) to develop the professional learning community model to improve
elementary school teachers’ instructional mindset (2) to compare elementary school teachers’ instructional
mindset before and after using professional learning community model .The population were 1,152 elementary
school teachers in the development of encouraging system to improve professional learning community for
learner development project. Cluster random sampling was used to random 21 elementary school teachers from
one school in Nakornrachasima province. The research consisted of 2 stages: (1) the development stage and
(2) the experiment and improvement stage. Professional learning community handbook and test of teachers’
instructional mindset were used as the research instruments. Statistics for data analysis was t-test for dependent
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samples . Research results revealed that (1) professional learning community model consisted of 4 elements:
principle, objective, main processes and important roles , and supportive factors (2) The elementary school teachers’
instructional mindset after the experiment were higher than the before experiment at the .01 level significance.
KEYWORDS : professional learning community model teachers’ instructional mindset

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
สังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มี
ความพร้อมทีจ่ ะเป็นก�ำลังทีเ่ ข้มแข็งในการพัฒนาสังคม และใน
การจัดการศึกษานั้น ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะครูประถมศึกษา เพราะปฏิบัติหน้าที่ในการวาง
รากฐานในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นครูจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะส�ำคัญ
ส�ำหรับการเป็นครู ทักษะการจัดการเรียนรู้ และความตระหนัก
ในการเป็นผูเ้ รียนรูแ้ ละพัฒนาตน ทีส่ ำ� คัญคือ การมีชดุ ความคิด
เกีย่ วกับการสอนทีเ่ ติบโตพร้อมพัฒนาตนอย่างมุง่ มัน่ มีความเชือ่ มัน่
ว่าบุคคลสามารถพัฒนาได้ ผ่านการเผชิญสถานการณ์ที่ยาก
ท้าทาย โดยยังคงความมุ่งมั่น ใส่ใจ เกาะติด เพียรพยายาม
ปรับเปลี่ยน เรียนรู้จนบรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติข้างต้นนั้น ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายต้องรวมพลังช่วยเหลือ และต้องเลือกแนวทางทีเ่ หมาะสม
โดยวิธีการพัฒนาครูที่เกิดผลนั้น ทิศนา แขมมณี (2557) ได้
เสนอว่าควรพัฒนาครูในสถานทีท่ ำ� งาน โดยการจัดระบบนิเทศ
ภายใน มีการวางแผนการสอน สังเกตการณ์สอนและวิเคราะห์
การสอนร่วมกัน หรือการจัดระบบ “peer coaching” การจัดกลุม่
“lesson study” การจัดการความรู้ การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (professional learning community) โดยการให้
ครูท�ำงานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจากการลงมือปฏิบัติ และ
วิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบท และมีการด�ำเนินการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการที่ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติงานร่วมกันและสนับสนุน
กันของกลุม่ บุคคล มีวตั ถุประสงค์สำ� คัญในการพัฒนาการเรียน
รูข้ องผูเ้ รียน โดยทุกคนมีสว่ นร่วมในการวางเป้าหมายการเรียน
รู้ของผู้เรียน มีการตรวจสอบ สะท้อนกระบวนการ และผลการ
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ปฏิบัติผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์
การท�ำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมีการด�ำเนินการ
ที่มีองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ดังนี้ (1) มีค่านิยมร่วมกัน
(2) มีการรับผิดชอบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (3) มีการแลกเปลีย่ น
เติมเต็มความคิดเพื่อสะท้อนกระบวนการและผลการท�ำงาน
พัฒนาผู้เรียน (4) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้ และรวมพลัง
หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลีย่ นแปลงตามเป้าหมาย และ
(5) จัดสิ่งสนับสนุน โอกาส พื้นที่ และกระบวนการท�ำงาน
ให้สมาชิกได้เรียนรูจ้ ากหน้างาน และการสะท้อนผลการท�ำงาน
(Martin, 2011; Hord, Rousin and Sommers, 2009)
ชุดความคิด (mindset) เป็น ความเชื่อ วิธีคิดที่ส่งผล
ต่อมุมมอง ทัศนคติ และส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งมี 2 แบบคือ ชุดความคิดฝังแน่น (fixed mindset) ที่เป็น
ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความสามารถของบุ ค คลว่ า คงที่ ต ายตั ว
เปลี่ยนแปลงยากซึ่งส่งผลให้บุคคลหลีกเลี่ยงอุปสรรค กลัวสิ่ง
ที่ยาก และความท้าทาย มักล้มเลิกกลางคัน และเน้นความ
ส�ำเร็จมากกว่ากระบวนการ และ 2) ชุดความคิดเติบโต (growth
mindset) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลว่า
พัฒนาได้ ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมั่น พยายามที่จะพัฒนา
มีความสนุก มีแรงจูงใจ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ใส่ใจเรียนรู้ มีความอดทน พร้อมชี้น�ำตนเอง ประเมินกระบวน
การปฏิบัติของตนเอง ค้นหาแรงบันดาลใจจากความส�ำเร็จ
ของคนอื่น พร้อมรับฟังค�ำวิพากษ์จากผู้อื่นและน�ำสู่การปรับ
ตนเอง ปรับแนวทางในการท�ำงานอีกทัง้ เติมความพยายาม และ
ใส่ใจในกระบวนการท�ำงานจนก้าวสูเ่ ป้าหมาย (Dweck, 2006)
ในส่วนชุดความคิดเติบโตของครูนั้นGoldstein and
Brooks (2007) ได้กล่าวว่าเป็นความเชื่อ ความคิด มุมมอง
ดังนี้ (1) การตระหนักว่าการพัฒนาชุดความคิดเติบโตจะส่งผล
ต่อผู้เรียนในระยะยาว (2) การตระหนักในการใส่ใจ สร้างวินัย
สร้างบรรยากาศทีด่ กี ารเรียนรูท้ ปี่ ลอดภัย การสร้างความสัมพันธ์

อันดี ตลอดจนการสร้างสถานการณ์ที่ท้าทายให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรูโ้ ดยการปรับรูปแบบ วิธกี ารสอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รียน
(3) ความเชื่อว่าผู้เรียนมีความต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จ
และประสงค์ทจี่ ะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้าหากครูทำ� ให้ผเู้ รียน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ตนเองและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตน (4) การตระหนักว่า
ความอาย และการกลัวความผิดพลาดนั้นเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ของการเรียนรู้จึงต้องปรับมุมมอง ความเชื่อ และวิธีคิดให้เกิด
ความกล้าหาญ โดยให้ประสบกับสถานการณ์ที่ยาก ท้าทาย
มีการจูงใจในการเรียน และมีการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน (5) การตระหนักในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงานเพราะช่วยเอื้ออ�ำนวยต่อ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างมากส�ำหรับมิลนิ ทรา กวินกมลโรจน์
(2558) ได้กล่าวถึงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า
หากครู มี ชุ ด ความคิ ด เติ บ โตก็ จ ะช่ ว ยให้ ก ารท� ำ งานนั้ น มี
ประสิทธิภาพเนือ่ งจาก ชุดความคิดเติบโตเป็นความเชือ่ ของครู
ต่อนักเรียนว่าสามารถพัฒนาได้เต็มทีส่ เู่ ป้าหมาย เมือ่ มีความมุง่ มัน่
ตั้งใจ และมีความพยายาม และเมื่อครูมีความเชื่อเช่นนี้ครูจะ
ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเชื่ อ ในความสามารถของตนเอง
ชุดความคิดเติบโตเกีย่ วกับการสอนของครูมคี วามส�ำคัญ
อย่างยิง่ และพัฒนาได้ โดยเฮกการ์ต (Heggart, 2015) ได้กล่าวถึง
การพั ฒ นาชุ ด ความคิ ด เติ บ โตเกี่ ย วกั บ การสอนของครู ใ น
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (professional development)
ขององค์กรว่ามีแนวทางส�ำคัญ 4 ประการดังนีค้ อื (1) การเรียนรู้
จากตัวแบบ (2) การเรียนรูจ้ ากการประสบกับสิง่ ใหม่ทยี่ ากและ
มีความท้าทาย (3) การจัดเวลาที่เพียงพอส�ำหรับการสะท้อน
ความคิดสิ่งที่ผ่านมา และ (4) การได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอในระหว่างด�ำเนินการ ในส่วนแอนเดอร์สัน
(Anderson,2006) ได้เสนอแนวทางพัฒนาชุดความคิดทีเ่ ติบโต
ของครูดังนี้ (1) ให้รับรู้ระดับชุดความคิดของตน (2) สร้าง
แรงจูงใจในการสร้างชุดความคิดใหม่ที่เติบโตโดยการกระตุ้น
ความคิด และตั้งค�ำถามกับตนเอง (3) หาแนวทางที่เหมาะสม
พัฒนาชุดความคิดใหม่ทเี่ ติบโต (4) ทดลองน�ำแนวทางไปปฏิบตั ิ
อย่างตัง้ ใจโดยมีผมู้ ปี ระสบการณ์สงู ช่วยเหลือ และ (5) ตรวจสอบ
ผลอยู่เสมอเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสม
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมชุดความคิด
เกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษาโดยการร่วมมือรวมพลัง

เรียนรู้ร่วมกันในบริบทการท�ำงานจริงผ่านการชี้ น�ำตนเอง
การปฏิบัติจริงด้วยตนเองจากการเรียนรู้สิ่งที่ยาก ท้าทาย
มีการเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี มีการสะท้อนความคิด และมี
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพือ่ ส่งเสริมชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนของครูประถม
ศึกษา
2. เพือ่ เปรียบเทียบชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนของ
ครูประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สมมติฐานของการวิจัย

ชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึ ก ษา
พัฒนาขึ้นหลังการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือครูประถมศึกษาจ�ำนวน 1,152 คน ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการพัฒนาระบบกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งด�ำเนินการโดยส�ำนักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนใน 5 จังหวัดคือ
เชียงใหม่ น่าน อ�ำนาจเจริญ นครราชสีมาและสุราษฎร์ธานี
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูประถมศึกษาจ�ำนวน 21 คน จาก 1 โรงเรียน
ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ ่ ม แบบแบ่ ง กลุ ่ ม
(cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คู่มือ/แนวทางสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประกอบด้วย 1) ค�ำชีแ้ จง 2) แนวคิดส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ 3) แนวคิดส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับชุดความคิด
และการพัฒนาชุดความคิด 4) การพัฒนาชุดความคิดด้วย
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. แบบประเมินชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนเป็นแบบ
ประเมินตนเองทีเ่ ป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับซึง่ มี 20 รายการ
ที่ครอบคลุมกรอบความคิดส�ำคัญเกี่ยวกับ ความคิด ความเชื่อ
และมุมมอง 3 ส่วน คือ 1) ความสามารถของบุคคล 2) ความ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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สามารถของครูและการพัฒนาความสามารถในการสอน และ
3) บทบาทในการปฏิบัติการสอน
ขั้นตอนการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ขั้นพัฒนา เป็นขั้นตอนพัฒนาร่างรูปแบบฯ และ
เตรียมการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้วิจัยด�ำเนินการ
ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) พัฒนาร่างรูปแบบฯ (2) ให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของร่างรูปแบบฯ และน�ำ
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญมาใช้ปรับปรุงร่างรูปแบบฯ (3) จัดท�ำ
ร่างคู่มือ/แนวทางสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และร่าง
แบบประเมินชุดความคิดเกี่ยวกับการสอน (4) ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้พิจารณาตรวจสอบความตรง ความถูกต้อง เหมาะสมและ
ภาษาทีใ่ ช้ในร่างคูม่ อื /แนวทางสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
และร่างแบบประเมินชุดความคิดเกีย่ วกับการและน�ำข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ปรับปรุงให้เหมาะสม
2. ขัน้ ทดลองใช้ และปรับปรุงเป็นการทดลองใช้ และ
ปรับปรุงรูปแบบ ฯ ซึง่ ด�ำเนินการเป็นระยะเวลา 9 เดือนในช่วง
เดือนกรกฎาคม2558-มีนาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อม : ด�ำเนินการดังนี้ 1) ประเมิน
ชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนของครูประถมศึกษาจ�ำนวน 21 คน
โดยใช้แบบประเมินชุดความคิดเกีย่ วกับการสอน 2) สร้างความ
เข้าใจแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ และการพัฒนา
ชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนแก่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน
ด้วยวิธกี ารหลากหลาย 3) พัฒนาทีมวิจยั 2 คนซึง่ เป็นนักวิชาการ
ภายนอกที่มีชุดความคิดที่เติบโตและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ซึง่ เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทในการหนุนเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น
ช่วงที่ 2 พัฒนาชุดความคิด: ในช่วงนี้โรงเรียนด�ำเนิน
การทดลองโดยการสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ พัฒนา
ชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนให้แก่ครูประถมศึกษาจ�ำนวน
21 คน ด้วยการจัดกิจกรรมตามกระบวนการหนุนเสริมและ
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ โดยมีผู้วิจัยและ
ทีมวิจัย 2 คน ที่เป็นนักวิชาการจากภายนอกให้การหนุนเสริม
การท�ำงาน เก็บข้อมูลกระบวนการ และผลการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเดือนละ 1 ครั้งแล้วน�ำข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงรูปแบบฯ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน
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2558 เป็นการปรับรูปแบบฯ ในระหว่างการด�ำเนินการ และ
ครัง้ ที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2559 เป็นการปรับรูปแบบฯ ในช่วงหลัง
การด�ำเนินการทดลองแล้ว
ช่วงที่ 3 เก็บข้อมูลผลการทดลอง : ในช่วงนี้มีการ
ประเมินชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา
จ�ำนวน 21 คน โดยใช้แบบประเมินชุดความคิดเกีย่ วกับการสอน
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ t-test for
dependent samplesในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ผลการประเมินชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถม
ศึกษาก่อนและหลังการวิจัย

ผลการวิจัย

ในส่วนนี้จะน�ำเสนอผลการวิจัย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งชุ ม ชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ ส่งเสริมชุดความคิดเกีย่ วกับการสอน
ของครูประถมศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ
(2) จุดมุ่งหมาย (3)กระบวนการหลักและบทบาทส�ำคัญ และ
(4) ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) หลักการ
ชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนที่เติบโตพัฒนาได้จาก
การเรียนรูร้ ว่ มกันในบริบทการท�ำงานจริงในองค์กรผ่านการชีน้ ำ�
ตนเองและการปฏิบัติด้วยตนเองในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และ
ท้าทาย มีการเรียนรูจ้ ากแบบอย่างทีด่ ี ในบรรยากาศการเรียนรู้
ที่มีการเปิดใจ ร่วมมือรวมพลังและตระหนักในการแบ่งปัน
การเรียนรู้จากกันและกัน มีการด�ำเนินการสะท้อนความคิด
ในระหว่างการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการเติมเต็มต่อ
ยอดพัฒนางานอยู่เสมอ
(2) จุดมุ่งหมาย
เพือ่ พัฒนาชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนของครูประถม
ศึกษา
(3) กระบวนการหลักและบทบาทส�ำคัญ
รูปแบบนีม้ ี 2 กระบวนหลักคือกระบวนการหนุนเสริม
และกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยแต่ละกระบวนการ
มีจุดประสงค์ ขั้นตอนการท�ำงาน และบทบาทส�ำคัญของ
ผู้เกี่ยวข้องดังนี้

		 (3.1) กระบวนการหนุนเสริม
จุดประสงค์
		 เพือ่ จัดระบบความช่วยเหลือสนับสนุนและเกือ้ กูล
ให้มกี ารรวมตัวเรียนรูจ้ ากกันและกันอย่างมีเป้าหมาย ท่ามกลาง
บรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นและการยอมรับกันและกัน โดยมี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยทั้งสิ่งแวดล้อมด้านความรู้ และด้าน
บรรยากาศที่เอื้ออาทรเป็นกัลยาณมิตร มีแบบอย่างของผู้ที่มี
ชุ ด ความคิ ด ที่ เ ติ บโตและมีก ารก�ำหนดเป้าหมายร่ว มกันใน
การพัฒนาผู้เรียน ตนเอง และองค์กร
ขั้นตอนการท�ำงาน
		 การด�ำเนินการในกระบวนการหนุนเสริมมีดังนี้
1) การจัดทีมงาน 2) การจัดบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน
3) การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อที่ใช้เรียนรู้ พื้นที่ และ
โอกาสในการเรียนรูร้ ว่ มกัน 4) การจัดผูอ้ ำ� นวยความสะดวกต่อ
การเรียนรู้และการท�ำงานและการจัดผู้ที่เป็นแบบอย่างที่มี
ชุดความคิดทีเ่ ติบโต 5) การก�ำหนดเป้าหมายร่วมในการท�ำงาน
และ 6) การจัดท�ำแผนการท�ำงานและวางระบบกลไกการท�ำงาน
ช่วยเหลือ สนับสนุนตรวจสอบกระบวนการและปรับปรุงงาน
		 บทบาทส�ำคัญของผู้เกี่ยวข้อง
		 ในกระบวนการนีผ้ เู้ กีย่ วข้อง มี 2 ฝ่าย คือ 1) ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน/ทีมอ�ำนวยความสะดวกที่ผู้บริหารมอบหมาย และ
2) นักวิชาการจากภายนอกซึ่งมีบทบาทส�ำคัญดังนี้
		 1) ผู้บริหารโรงเรียน/ทีมอ�ำนวยความสะดวกที่
ผู้บริหารมอบหมายมีบทบาทดังนี้ (1) วางระบบการบริหาร
จั ด การ และเอื้ อ อ� ำ นวยให้ ง านด� ำ เนิ น การและติ ด ตามผล
การท�ำงาน (2) เป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และเป็นผู้ที่มีชุดความคิดที่เติบโต (3) ศึกษา สาระต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะ แนวคิดแนวทางในการพัฒนาครู การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ชุดความคิดเติบโต (4) จัดสถานการณ์ยาก ท้าทายให้ครูเรียนรู้
และพัฒนาชุดความคิดใหม่ ให้ข้อมูลย้อนกลับ ค�ำแนะน�ำและ
ร่วมเรียนรู้ (5) จัดพี่เลี้ยงในโรงเรียนช่วยเหลือครู (6) จัดโอกาส
และพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายลักษณะ
		 2) นักวิชาการจากภายนอกมีบทบาทส�ำคัญดังนี้
(1) เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ที่มีชุดความคิดเติบโต (2) สร้าง
แรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่ครู และผูบ้ ริหารให้มคี วามมุง่ มัน่
พยายามจนบรรลุเป้าหมาย (3) กระตุน้ ตัง้ ค�ำถามเพือ่ การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาชุดความคิด และ

การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย (4) จัดสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้
ข้อเสนอแนะและค�ำแนะน�ำในการพัฒนางานและร่วมเรียนรู้
		 (3.2) กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
จุดประสงค์
		 เพื่อให้มีการพัฒนาชุดความคิดเกี่ยวกับการสอน
ที่เติบโตของครูโดยผ่านการชี้น�ำตนเองและการปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองในการท�ำสิ่งที่ยาก และท้าทาย ในบรรยากาศการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ที่ เ น้ น การเปิ ด ใจ ร่ ว มมื อ รวมพลั ง และตระหนั ก ใน
การแบ่งปัน การเรียนรูจ้ ากกันและกัน มีการด�ำเนินการสะท้อน
ความคิดในระหว่างการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการเติมเต็ม
ต่อยอดการท�ำงานหลังการปฏิบัติอยู่เสมอ
		 ขั้ น ตอนการท� ำ งานและบทบาทส� ำ คั ญ ของ
ผู้เกี่ยวข้อง ใน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมความพร้อม
		 1) ผู้บริหารจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ครูเปิดใจให้เกิด
การยอมรั บ กั น และกั น และท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ การพัฒนาชุดความคิด การพัฒนาผูเ้ รียน
การก�ำหนดเป้าหมายร่วมและแนวทางพัฒนาผูเ้ รียนสูเ่ ป้าหมาย
ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้อง 2) ครูประเมินชุดความคิด
เกี่ยวกับการสอนและเรียนรู้ลักษณะชุดความคิดของตนเอง
และ 3) ทุกคนร่วมกันสร้างข้อตกลงของกลุ่ม วางเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน ตนเอง และแนวปฏิบัติของกลุ่ม
		 ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ
		 ระยะนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย อย่างต่อเนื่องโดยมีบทบาทดังนี้ 1) ครูทุกคน
เลือกบทเรียน/เนื้อหาที่ยากและท้าทายในการพัฒนาผู้เรียน
โดยการพิจารณา ภาระงานทีค่ รูปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูไ้ ม่เกิด
ผลตามเป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
และวิธีการ กลยุทธ์ และสื่อที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 2) ครูใน
กลุ่มย่อยรวมตัวกันออกแบบ/จัดท�ำแนวทางการจัดการเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้โดยมีนักวิชาการภายนอกและ/หรือพี่เลี้ยง
ภายในโรงเรียนช่วยอ�ำนวยความสะดวก และเสริมก�ำลังใจ
3) ครูปฏิบัติการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีคิดร่วม
กันในกลุ่มย่อยโดยมีครูในกลุ่มย่อย นักวิชาการจากภายนอก
และ/หรื อ พี่ เ ลี้ ย งภายในโรงเรี ย นร่ ว มสั ง เกตการณ์ ส อน
4) ทุกคนสะท้อนผลการท�ำงาน โดยเริ่มต้นให้ครูผู้ปฏิบัติการ
สอนน�ำเสนอข้อมูลการท�ำงาน บทบาทตนเอง ผลการสอน
และความคิดเห็นต่อการสอน ต่อด้วยให้ผู้ที่ร่วมออกแบบ/
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะท้อนความคิด ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เกี่ยวกับกิจกรรม ผลการสอนซึ่งเน้นที่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมของผู้เรียน หลังจากนั้นให้บุคคล
อื่นที่ร่วมสังเกตการณ์สอนร่วมสะท้อนความคิด 5) ครูทุกคน
สรุปสาระส�ำคัญทีไ่ ด้จากการเรียนรูร้ ว่ มกัน และสะท้อนแนวคิด
มุ ม มอง สิ่ ง ที่ ท ้ า ทาย และแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ตนเอง
(4) ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ
		 ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ มีดังนี้ 1) การจัด
พื้นที่และโอกาสการเรียนรู้จากกันและกันอย่างต่อเนื่อง หลาย
ลักษณะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 2) การร่วมมือ ร่วมพลังของ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในกระบวนการหนุนเสริม และกระบวนการพัฒนา
การเรียนรู้ 3) การเรียนรู้จากตัวแบบที่มีชุดความคิดที่เติบโต
4) ครูได้ประสบกับสถานการณ์ทยี่ าก ท้าทายและได้เรียนรูร้ ว่ มกัน
โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 5) การตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกัน
การปฏิบตั ติ ามบทบาทด้วยความจริงใจพร้อมปรับเปลีย่ นแนวทาง
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง 6) กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน
(lesson study) ที่ ค รบทุ ก ขั้ น ตอนโดยเน้ น ความส� ำ คั ญ
และจัดเวลาเวลาอย่างเพียงพอในกระบวนการสะท้อนความคิด
และการสืบสอบ
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาชุดความคิดเกี่ยวกับการสอน
ของครูประถมศึกษา
ในส่วนนี้ขอเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา
ก่อนและหลัง การทดลองดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนชุดความคิดเกี่ยวกับการ
สอนของครูประถมศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

ผลการวิจัย

โดยสรุปผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการสร้างชุมชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ ส่งเสริมชุดความคิดเกีย่ วกับการสอน
ของครู ป ระถมศึ ก ษาประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ
องค์ประกอบที่ 1 หลักการ องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมาย
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการหลัก และบทบาทส�ำคัญ และ
องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ 2) คะแนน
ชุ ด ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การสอนของครู ป ระถมศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

อภิปรายผล

จากข้อมูลที่พบว่ารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพท�ำให้คะแนนชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของ
ครู ป ระถมศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.01 นั้นมีเหตุผลส�ำคัญดังนี้ (1) รูปแบบฯ นี้มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ มีแนวคิดทฤษฎีรองรับที่ชัดเจนทั้งแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแนวทางการพัฒนา
ครูอาทิ การศึกษาผ่านบทเรียน ระบบพี่เลี้ยง ระบบการชี้แนะ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ชุดความคิด แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสบการณ์ แนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
และแนวคิดการเรียนรู้โดยการชี้น�ำตัวเอง (2) มีผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและความเชือ่ มโยง
ขององค์ประกอบของรูปแบบฯ และได้น�ำค�ำแนะน�ำมาใช้
ปรับปรุงรูปแบบฯ ก่อนการทดลอง และ (3) มีการทดลองใช้
รูปแบบฯและน�ำข้อมูลมาปรับปรุงรูปแบบฯ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์ และเวลล์ (Joyce
and Weil, 1992) ที่กล่าวว่าในการพัฒนารูปแบบฯนั้นต้อง

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการประเมินชุดความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา
การทดลอง

n

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

21
21

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

S.D.
35.76
81.28

t

df

Sig

7.21
14.97**
20
0.00
11.60				

มีทฤษฎีรองรับ มีการทดลองใช้ในสถานการณ์จริง และมี
การปรับปรุงให้เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้
รูปแบบฯ
นอกจากนี้ พบว่ารูปแบบฯนี้มีจุดเด่นส�ำคัญที่ช่วย
พัฒนาชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนทีเ่ ติบโตของครูประถมศึกษา
เพราะมีสาเหตุส�ำคัญดังนี้ (1) ครูมีการเรียนรู้จากตัวแบบที่มี
ชุดความคิดเติบโต ซึง่ มีความส�ำคัญมากในการพัฒนาชุดความคิด
ที่เติบโตของครู (2) ผู้สอนมีโอกาสได้ประเมินชุดความคิดของ
ตนเองในระยะแรกของกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และมี
โอกาสวางแผนการพัฒนาชุดความคิดใหม่เกี่ยวกับการสอน
ด้วยการชีน้ ำ� ตนเอง และ (3) ครูมโี อกาสได้ประสบกับสถานการณ์
ทีย่ ากและท้าทายให้ได้พฒ
ั นาตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
โดยได้รับการสะท้อนความคิด และข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
การท�ำงาน ครูจึงมีโอกาสวางแนวทางในการพัฒนาตนเองจาก
ข้อมูลกระบวนการท�ำงานและข้อเสนอแนะจากผูร้ ู้ และสมาชิก
ในกลุม่ การด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลอย่างชัดเจนในการพัฒนา
ชุ ด ความคิ ด เกี่ ย วกับ การสอนที่เ ติบ โตของครูป ระถมศึกษา
ซึง่ สอดคล้องกับ แนวคิด และงานวิจยั ของนักการศึกษาหลายท่าน
ได้แก่ แนวคิดของเฮกการ์ต (Heggart, 2015) ที่เน้นการพัฒนา
ชุดความคิดเกีย่ วกับการสอนทีเ่ ติบโต ผ่านการเรียนรูจ้ ากตัวแบบ
ประสบการณ์ที่ยากล�ำบาก และความล้มเหลว การสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ผ่านมา และการได้รับข้อมูล
ย้อนกลับอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอสอดคล้องกับแนวคิดของ
แอนเดอร์สนั (Anderson, 2006) ทีก่ ล่าวถึงแนวทางการพัฒนา
ชุดความคิดของครูว่าครูต้องรับรู้ระดับชุดความคิดของตน
มีโอกาสได้สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาชุดความคิดใหม่ของ
ตนเองและหาแนวทางพัฒนาตนเอง ได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติ
โดยการช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์และมีการตรวจสอบผล
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มิลินทรา กวินกมลโรจน์ (2557) ที่พัฒนากระบวนการชี้แนะ
ที่อิงทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับชุดความคิด
ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาโดยจัดให้
ครูตระหนักรู้ในชุดความคิดของตนเอง วางแผนพัฒนาชุด
ความคิ ด ใหม่ สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งครู ผู ้ ส อนและ
นักวิชาการ และได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ควรตระหนั ก ในการสร้ า งบรรยากาศการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกขั้นตอนการท�ำงาน
		 1.2 ผูบ้ ริหาร พีเ่ ลีย้ ง และนักวิชาการต้องตระหนัก
ในความส�ำคัญของตัวแบบและก�ำหนดบทบาทของตนเองใน
การเป็นแบบอย่างที่ดีมีชุดความคิดที่เติบโต
		 1.3 ควรสร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก่อน
การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โดยเฉพาะเป้าหมายร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน และลักษณะการพัฒนาชุดความคิดและ
การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพทีใ่ ช้เวลา และพัฒนาอย่าง
ช้า ๆ จึงต้องอดทน และมีการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
		 1.4 การท�ำงานในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
นั้นต้องมั่นใจว่า ทุกคนได้เปิดใจ พร้อมเรียนรู้ร่วมกัน และมี
ความรู้ ทักษะเพียงพอ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียนจากการใช้รปู แบบฯ
		 2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ชุดความคิด
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