ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง
ชื่อผู้เสนอผลงาน
นายบุญจันทร์ มูลกัน
สถานศึกษา
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น
ปีที่จัดทาผลงาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ เสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง 3) เพื่อศึกษาผลการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะ
การคิดขั้นสูงตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในด้านความรู้ความเข้าใจความสามารถในการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ความรู้ ความเข้าใจความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้น
สู ง พฤติ ก รรมการสอน ผลงานการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนความร่ ว มมื อ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การทางานของครู ผลการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 4) เพื่อประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ เสริมสร้างความสามารถของครูใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหา ได้แก่ ผู้บริหารและครู จานวน 21 คนได้จากการเลือกแบบเจาะจง 2) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม จานวน 196 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น
โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา จานวน 1 คน 2) ครูผู้ ส อน จ านวน 8 คน ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจงโดยเป็ น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ1 คน 3) นักเรียน จานวน 6 คน ได้มาจากการเลือ กแบบเจาะจง
โดยเป็ น นั ก เรียนระดับ ชั้ น ละ 1 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจั ย ได้ แก่ แบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ แบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อ มูลใช้สถิติวิ จัยพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
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พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความต้องการ
ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ ักษะการคิดขั้นสูง พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบด้วย องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
ปัจจัยสนับสนุน องค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบคือ 1) การเตรียมองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 2)สร้าง
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม 3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน 4) ภาวะผูน้ าร่วม 5) เป้าหมายร่วม
และองค์ประกอบเชิงกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ปัญหาศึกษาบริบทร่วมกัน 2) กาหนด
เป้าหมายร่วมกันเพื่อการพัฒนา 3) กาหนดแนวทางพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน 4) ดาเนินการตาม
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน และ 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. ผลการประเมินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของ
ครูในการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ักษะการคิดขั้นสูงในด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับดี และมีความสามารถสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรูท้ ักษะ
การคิดขั้นสูง อยู่ในระดับดี ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก
ความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ครูมี
พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก ด้านผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนของครูพบว่า ครูทุกคน
มีผลงานสอดคล้องกับบทเรียน ด้านความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานของครู
พบว่า ครูมีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและมีการพัฒนา
ตนเองมากขึ้น ผลการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนพบว่า มีคะแนนความก้าวหน้า อยู่ใน
ระดับสูงมาก
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง พบว่า ครูมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study the problem and the need of professional
learning community. 2) to support learner centered ability. 3) to study the effect of professional
learning community toward learner - centered ability, teaching behavior, the product of learning
development and students’ learning achievement. 4) to assess the satisfaction of professional
learning community.
The subject were 29 animator and teachers by purposing sampling. The sample were 169
students from Nongnoprachasan school by using Krejcie and Morgan (1970). The research tools
were questionnaire and test. Frequency, mean, percentage and standard deviation were used to
analyze.
The finding : were
1. The problem of professional learning community toward learner - centered ability was
at moderate level while the need of profession learning community toward learner - centered
ability was at highest level.
2. There were factors; 1) organization preparation 2) shared values and vision 3) shared
learning and practice 4) shared purpose
3. The understanding of teacher toward professional learning community toward learner centered ability was at highest level. Teachers’ behavior was at high level. The students learning
achievement was gradually higher every year. The participation and development of teachers was
higher.
4. The satisfaction toward professional learning community was at highest level.

