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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการ

เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น และ (2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น โดยใช้การวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรม 4)แบบประเมินสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน และ 5) แบบสังเคราะห์ประชุมสนทนากลุ่ม โดยถอดบทเรียนจากการท างานเชิงพื้นที่ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การส ารวจหาความต้องการของครูในการ
พัฒนา ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการพัฒนาครู และ ระยะที่ 3 ขั้นติดตามการน าไปใช้และประเมินผล ผู้วิจัยเบื้องต้น
ส ารวจความต้องการของครู จ านวน 842 คน พบว่ามีความต้องการพัฒนาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีด้านการจัดการเรียนรูม้ากที่สุด จากน้ันน าความต้องการไปออกแบบหน่วย
เรียนรู้โดยใช้นักการศึกษาที่เช่ียวชาญในการพัฒนาครู 8 ท่าน แล้วน าไปทดลองใช้และปรับปรุงจนได้ 9 กิจกรรม จากนั้น
น าไปใช้พัฒนาครูตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง และ ติดตามการน าไปใช้ในสถานศึกษา กิจกรรมดังกล่าวท า
ให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ น าเนื้อหาวิชาบูรณาการศาสตร์การสอนกับสาระวิชาการและเทคโนโลยี 
(TPCK) ท าให้ครูเกิดแนวคิดหรือแรงบันดาลใจจากการช้ีแนะตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  

2. สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูมีสมรรถนะในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้น และ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนจากครูมีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ค ำส ำคัญ: การพัฒนาครู, สมรรถนะ, การจัดการเรียนรู้และการวิจยัในช้ันเรียน 
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Abstract 
The purposes of the research were (1) to develop a model of activities to enhance teacher 

competency in Learning Management and Classroom Action Research in the classroom with a 7-step 
process and (2) to study the results of teacher competency development in Learning Management and 
Classroom Action Research in the classroom as well 7 step process by using mixed method and research 
and development. The research instruments were 1) questionnaire 2) structured-interview form 3) an 
organizing activities evaluation form 4)  teachers’ competency assessment forms for learning 
management and research in the classroom, and 5)  the Synthesis of Group Discussion by synthesizing 
the lessons learned from spatial area based. The statistics were mean, percentage, standard deviation, 
and content analysis. The findings showed that 

1.The model of activities were divided into 3 phases including; Phase 1 the survey the teachers' 
needs for development, Phase 2 the development of activities for teacher professional development, 
and Phase 3 the following-up and evaluating teachers. The researchers began to survey 842  teachers 
and found the needs and assessment of teachers were consistent to the rules and procedures for 
approval of professional development curriculum for teachers and educational personnel especially in 
learning management aspect were the most outstanding needs. We, therefore, designed the learning 
units that was validated by 8 teacher educators. The learning units were tried out and revised until we 
got the final 9  activities. These activities were implemented with teachers. They were monitored the 
use and evaluation in the school context. The 9  activities could made teachers’ change in learning 
management, and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) which allowed the teachers 
to have ideas and inspiration from the coaching of PLC in the real situation.  

2. The teachers’ competencies in Learning Management and Classroom Action Research aspect, 
we found that the teachers were at a good level with a highly average score after enrolling in the 
activities and the students who studied from these teachers had a higher average score of learning 
outcomes than the setting criteria. 

 
Keywords: Professional Development, Competencies, Learning Management, Classroom Action 
Research  
 
บทน า  

ในปีการศึกษา 2560-2562 ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะรัฐมนตรีมีนโยบายการพัฒนาครุูตามความ
ต้องการจ าเป็นของครูประจ าการรายบุคคล ซึ่งเป็นกลไกส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การที่ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อันจะน าไปสู่การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในความรู้เนื้อหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถที่หลากหลายของนักเรียนตามตัวบ่งช้ี ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีการสั่งสมความช านาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เข้าร่วมการพัฒนาครูและร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น าไปสู่การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัตหิน้าท่ี (3 ด้าน 13 ตัวบ่งช้ี) สอดคล้องกับปัญหาของครู
ที่วิทยาลัยการฝึกหัดครูได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาครูตั้งเเต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน พบปัญหา
เกี่ยวกับการจัดเรียนรู้ตามแนวคิดในการพัฒนาครูให้เกิดการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระ
เฉพาะที่ไม่สามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, 
และพัฒนี จันทรโรทัย, 2560, น. 144-145; ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2559, น.111) และ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
เรียนการสอนมีข้อค้นพบด้านทัศนคติของครูไทยต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน ครูยังขาดการใช้ความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นเครื่องมือในการค้นหาค าตอบให้กับค าถามที่ครูสนใจเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือพัฒนาวิชาชีพของตนในขณะที่ครูที่ต้องการท าวิจัย (เสริมทรัพย์ วรปัญญา, และ อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ, 
2563. น.397-399) 

ดังนั้นการแก้ปัญหาให้ครูสามารถพัฒนาตนเองในระยะเวลาและข้อจ ากัดเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของครู
นั้น ครูจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะครูเกี่ยวกับเเนวคิดที่ครอบคลุมสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และมีระบบสนับสนุน
ในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Nguyen & Sirinat, 2018) ซึ่งสมรรถนะของคนยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเทคโนโลยี ความหลากหลายของความสามารถของบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็น ความรู้ในเรื ่องพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้จะท าให้เห็นว่าความสามารถของคนนั้นเป็นอย่างไร ท าให้ต้องการทักษะที่เน้นความสามารถและสมรรถนะ 
ฉะนั้นหลักสูตรที่ต้องเน้นสมรรถนะในการด ารงชีวิต ทักษะในการท างานมากขึ้น (สุภัทร จ าปาทอง, 2562) ส าหรับ
หลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะเพื่อให้เกิดความสามารถและความเข้าใจ ซึ่งครูสามารถน าไปออกแบบการเรียนรู้ ปรับใช้ตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันโดยน าไปพัฒนาผู้เรียนของตนเองได้ (Jyrki, 2020)  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ และคณะ (2017); ประทินทิพย์ พรไชยยา (2561) ; ศิริวรรณ 
ฉัตรมณีรุ่งเจริญ (2559);  สุดหทัย รุจิรัตน์ (2558) ; เสริมทรัพย์ วรปัญญา, และ อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (2563); อวยชัย 
สุขณะล ้า, พิศมัย ศรีอ าไพ และ ประยูร วงศ์จันทรา (2560); Jyrki, (2020) พบว่าการวิจัยดังกล่าวยังไม่มีระบบที่
สนับสนุนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ได้ครบทุกตัวบ่งช้ีในเเต่ละงานวิจัย อีกทั้งการศึกษาลักษณะของการคัดเลือกวิทยากรหรือผู้พัฒนาครูยังไม่สนับสนุนกับ
เกณฑ์ของสถาบันคุรุพัฒนา 

คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้โดยน ากรอบ
แนวคิดที่น าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาผู้เรียนในทุก
ระดับ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนน าไปสู่ครูวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง (สุทธิพงศ์ บุญผดุง, 2562) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
กระบวนการในการพัฒนาครู  7 ขั้น จากเอกสารต่าง ๆ (ประทินทิพย์ พรไชยยา, 2019; พิศมัย ศรีอ าไพ และ ประยูร 
วงศ์จันทรา, 2560; สถาบันคุรุพัฒนา, 2562; สุดหทัย รุจิรัตน์, 2558; เสริมทรัพย์ วรปัญญา, และ อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
, 2563; อวยชัย สุขณะล ้า, พิศมัย ศรีอ าไพ และ ประยูร วงศ์จันทรา, 2560; อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล, 2013; Da Silva & 
Oliveira, 2020; Eliyahu & Ganz, 2020; Jyrki, 2020; Oscar, Keith & Barbara, 1993; Trilaksono, Purusottama, 
Misbach, & Prasetya , 2019) ได้แก่ 1) การส ารวจความต้องการ 2) การออกแบบหน่วยเรียนรู้ 3) การจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู ้บูรณาการ 4) การจัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง 5) การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัด
กระบวนการเรียนรู้ 6) การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท า Career Path และ 7) การวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง โดยน าเสนอประสบการณ ์และ/หรือกิจกรรมขั้นพัฒนา ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานในเรื่องนั้นมาก่อนแล้วสามารถ
บูรณาการศาสตร์การสอนกับสาระวิชาการและเทคโนโลยี ออกแบบกิจกรรมเพื่อท าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ที่น าธรรมชาติของสาระ หรือ ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวิชามาพิจารณาแล้วบูรณาการหลักการทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้ ศาสตร์การออกแบบการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกันอย่างกลม
กลืน และท าให้ครูมีแนวคิดหรือเกิดแรงบันดาลใจ น าไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนที่ตนเองรับผิดชอบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สอนสู่การปฏิบัติการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในช้ันเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน ของครูประจ าการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูดา้นการจดัการเรยีนรู้และวิจัยใน
ช้ันเรียน 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรยีนรู้และวิจัยในช้ันเรียนด้วย
กระบวนการ 7 ข้ัน 

2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจดัการเรียนรู้และวจิัยในช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน 
 
นิยามค าศัพทเ์ฉพาะ 

การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการ 7 ขั้น หมายถึง การด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีระเบียบต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จ ได้แก่ 1) การส ารวจความ
ต้องการ2) การออกแบบหน่วยเรียนรู้3) การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ 4) การจัดกิจกรรมความถนัดและความ
สนใจเฉพาะทาง 5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 6) การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและ
จัดท า Career Path เเละ 7)การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้การบูรณาการศาสตร์การสอนกับสาระ
วิชาการและเทคโนโลยี (TPCK) ออกแบบกิจกรรมเพื่อท าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่น า
ธรรมชาติของสาระ หรือ ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวิชามาพิจารณาแล้วบูรณาการหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้  
ศาสตร์การออกแบบการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ท าให้ครูมี
แนวคิดหรือเกิดแรงบันดาลใจ น าไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียนที่ตนเอง
รับผิดชอบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สอนสู่การปฏิบัติการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู ้วิชาชีพ โดยวัดและ
ประเมินผลของสมรรถนะครูดา้นการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนจากแบบประเมินรปูแบบการจัดกิจกรรม และ แบบ
สังเคราะห์ประชุมสนทนากลุ่ม 

สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ที่บูรณาการระหว่างการจัดการความรู้และแรงขับภายในที่ท าให้ครูแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวัง
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ไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดยวัดและประเมินผลของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และ
วิจัยในช้ันเรียนจากแบบประเมินสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน  

การจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การใช้ความรู้และกระบวนการวิจยัเพื่อพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนท่ีพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลจุุดประสงค์ของการวิจยัหรอืผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่นักการศึกษาในการพัฒนาครู และ ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพและความต้องการที่เกี่ยวกับสมรรถนะครดู้านการจดัการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน 
จ าแนกไดด้ังนี ้

1.1 กลุ่มที่ศึกษาในระยะที่ 1 ขั้นส ารวจสภาพปัญหาเเละบริบทของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน จากการตอบแบบส ารวจออนไลน์ ได้แก่ ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตอบแบบสอบถาม
กลับ จ านวน 842 คน จากฐานข้อมูลออนไลน์ 1,000 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.2 

1.2 กลุ่มที่ศึกษาในระยะที่ 2 การพัฒนาต้นแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนดว้ยกระบวนการ 7 ขั้น และ ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครดู้านการจัดการเรียนรูแ้ละ
วิจัยในช้ันเรียน ได้แก่ 

1.2.1) นักการศึกษาในการพัฒนาครู คัดเลือกจากคุณสมบัติที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตร์/คุร ุศาสตร์ มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและ/หรือการพัฒนาครูไม่น้อยกว่า 10 ปี  มี
ประสบการณ์การนิเทศครูหรือนักศึกษาครู ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 8 ท่าน  

1.2.2) ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 751 คน โดยการสุ่มตัวอยา่ง
แบบหลายขั ้นตอน (Multistage Stage sampling) โดยก าหนดจากกลุ่มจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
นครนายก และ สุพรรณบุรี ที่เป็นกลุ่มเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ โดยจัดกลุ่มครูเป็นกลุ่มโรงเรียนและ กลุ่ม
สาระการจัดการเรียนรู้เป็นหลัก  

1.3 กลุ่มที่ศึกษาในระยะที่ 3 การติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูจากการน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ข้ันไปใช้ ได้แก่ 

1.3.1) นักการศึกษาในการพัฒนาครู คัดเลือกจากคุณสมัครที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ตามข้อ 1.2.1) จ านวน 8 ท่าน  
1.3.2) ครูที่ได้จากการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยเลือกครูที่อาสาเข้าร่วมวิจัย 1 กลุ่ม 

จ านวน 30 คน และถูกแบ่งคุณสมบัติจากกลุ่มเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลั ยรับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน และ กลุ่มสาระการ
จัดการเรียนรู้ ตามล าดับ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูและศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน  

ขอบเขตของการวิจัย  
ด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางปีการศึกษา 2553 และ หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงปี

การศึกษา 2560 ใน กลุ่มที่ศึกษาในระยะที่ 2 มีเนื ้อหา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ การบูรณาการเนื้อหาของ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ กลุ่มวิชาชีพครู 

ด้านตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
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ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการจดักจิกรรมการส่งเสรมิสมรรถนะครดูา้นการจัดการเรยีนรู้และวิจัยในช้ันเรียน
ด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะครูดา้นการจัดการเรยีนรู้และวิจัยในช้ันเรียน  
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) โดยพัฒนาลักษณะของการวจิัย

และพัฒนาเพื่อสร้างต้นเเบบที่พัฒนาจาก ศราวุธ วัยวุฒิ (2562) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนา
ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methods) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

แผนงานและระยะเวลาท าการวิจัย  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยพัฒนาจาก Bundit (2018) 

intermediate results 
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะครู

ด้วยกระบวนการ  7 ขั้น 
 

Preliminary Results: 
รูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะครู 

Goal Results: 
พื้นที่และนิเวศการเรียนรู้

สร้างสรรค์นวัตกรรม Ou
tp

ut
 

 

Indicators 
- จ านวนนวัตกรรมใหม่ 
- คะแนนสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
และวิจัยในชัน้เรียน 
- คะเเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
- จ านวนเครือข่ายบนฐานอัตลักษณ์ท้องถ่ิน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคีในระบบ 

 

ถอดบทเรียน 

ตัวแปรตาม : สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรูแ้ละวิจยัในชัน้เรยีน 

Impact 
- นักวิจัย/นักการศึกษาในการพัฒนาครู/นักศึกษาครู/
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสีย/เด็กนักเรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชัน้เรียน 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เด็ก และ
เยาวชน  
เกิดการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

Outcome 
1. ได้รูปแบบและสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ได้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3. ชุมชนมีสมรรถนะ องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4. การเผยแพร่องค์ความรู้ 
5. มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
6. มหาวิทยาลัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร เกิดการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ตามสภาพจริง 

TPACK 

ตัว
แป
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้น 
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การส ารวจ 
ความต้องการท่ีเกี่ยวกับ 
สมรรถนะครูด้านการ

จัดการเรียนรู้ 
และ 

วิจัยในชัน้เรียน 

นักวิจัย 

30 คน 
 

ครู 
30 คน 

 

เด็กและเยาวชน 

300 คน 

นวัตกรรมสื่อและ
การจัด 

การเรียนรู ้
30 นวัตกรรม 

 
Professional 

Development 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
- การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวชิาชพีและ

จัดท า Career Path  
- จัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะ

ทาง (วิจัยในชั้นเรียน) 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้ 

จัดกระบวนการเรียนรู้  

ครู 

การจัดการเรียนรู้
และวิจัยในชัน้เรียน 

เครือข่าย 

คณะผู้วิจัย 
 

ออกแบบหน่วย
เรียนรู้บูรณาการ

ระดับชั้น  

 

Pr
oc

es
s  

-Professional Development 
-R&D/PAR/RBL 
-TPACK 
-PLC/การติดตามสนับสนุนเเบบเสริมพลัง 

การวิจยัและพัฒนา (R&D) 

ต้นน ้า  
RBL กลางน ้า ปลายน ้า  

RBL 
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ขั้นตอนวิธกีารวิจัย 
ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาเเละบริบทของการพัฒนาสมรรถนะครู ศึกษาสภาพ และปัญหาการปฏิบัติงาน

เเละความต้องการในการพัฒนาตนเอง จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ด้วยรูปแบบของการตอบข้อมูลชุดเดียว 
(Single-response format) มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ ผสมกับค าถามปลายเปิด พบว่า ปัญหาและ
ความต้องการพัฒนา ที่มีประเด็นท่ีมากที่สุด 5 ล าดับ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ 3) สื่อการจัดการเรียนรู้ 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพปัญหาเเละบริบทของการพัฒนาสมรรถนะครู 

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) พบว่า มีครูที่ตอบกลับแบบสอบถามทั้งสิ้น 842 รายจาก
ฐานข้อมูลออนไลน ์1,000 ราย คิดเป็น ร้อยละ 84.2 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
ด้วยกระบวนการ 7 ขั้น 

1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและรูปแบบของการพัฒนาครู สมรรถนะครู การ
จัดการเรียนรู้และการใช้วิจัยในช้ันเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับผลการศึกษาจากระยะที่ 1 ที่
จะน าไปเป็นต้นแบบของกิจกรรมการพัฒนาครู  

2. สร้างรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ  7 ขั้น 
และ เครื่องมือวัดประเมินผลสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน 

3. น าต้นแบบของการพัฒนาสมรรถนะครูและแบบวัดประเมินผลสมรรถนะครูให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู
ด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4. น าต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูให้ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเชิง
โครงสร้างจากแบบสอบตรวจรายการ (Check List)  

5. น าต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูและแบบวัดประเมินผลสมรรถนะครูที่ได้รับการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ เพื่อให้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะน าไปใช้ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณในงานวิจัย 

6. น าต้นแบบท่ีได้จากข้อ 5 มาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มทดลองครั้งต่อไป โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
การพัฒนาครูด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

7. น าต้นแบบที่ได้ปรับปรุงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอีก 6 รอบ ซึ่งการพัฒนาต้นแบบมีการท าอย่างต่อเนื่อง จะ
พัฒนาและไปทดลอง จนกว่าผู้วิจัยจะมั่นใจได้ว่าสามารถน าต้นแบบที่สมบูรณ์นั้นไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะผู้วิจัยที่ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม สังเกตและบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่มโดยใช้ค าถามกึ่งโครงสร้าง กลุ่มสนทนา
เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยอย่างเจาะจงตามคุณสมบัติที่นักวิจัยก าหนด เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา 
โต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง 
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เพื่อที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นส าหรับตอบค าถามวิจัย แนวทางการพัฒนาครู รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาครู 
และ การพัฒนาสมรรถนะครู จ านวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ก่อนท าจัดกิจกรรมพัฒนาครู 

2. คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของกระบวนการและ
องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู ้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ  7 ขั ้น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาครูครั้งท่ี 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาครูในครั้งต่อไป 

3. คณะผู้วิจัยที่ท าหน้าที่เป็นผู้พัฒนาครูและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสะท้อนความคิดเห็น สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ และ การแสดงแนวคิดที่มีต่อการรูปแบบการพัฒนาครู โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ค าถาม
ปลายเปิดแบบความเรียง และ ประเมินผลงานของครู ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  แนว
ทางการวิจัยและจริยธรรมจากการวิจัยกับกลุ่มที่ศึกษาก่อนท าการวิจัย  

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น 
1. ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการ 7 ขั้น จนสมบูรณ์

แล้วน าไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครู จ านวน 30 คน เป็นเวลา 2 วัน  
2. คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างก่อนได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยใน

ช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน  
3. ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น ในช้ัน

เรียน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกระบวนการชี้แนะ (coaching) และกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
รวมทั้งแผนการจัดเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน และ สื่อการจัดการเรียนการสอน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 
2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563  

4. ถอดองค์ความรู้จากกลุ่มนักวิจัย ครู นักศึกษา และ นักเรียน จากข้อมูลที่รวมรวมข้อ 3 โดยคณะผู้วิจัยศกึษา
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการพัฒนาสมรรถนะครดู้านการจัดการเรยีนรู้และวิจัยในช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น 
โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน 

5. สรุปเป็นแนวการปฏิบัติส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น และศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยใน
ช้ันเรียนด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเช่นเดียวกับระยะที่ 2 และท าหน้าที่นิเทศก์ตามกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้และ

ชี้แนะ กลุ่มที่ศึกษาเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบันทึกแนวคิดที่กลุ่มตัวอย่างสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้จากชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบบันทึกหลักฐานการสอน แบบบันทึกเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และวิจัย
ในช้ันเรียน แบบตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อน าไปประเมินในแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัย
ในช้ันเรียน 

ระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งเเต่ เดือน เมษายน 2562 – ตุลาคม 2563 
การวิเคราะห์ข้อมูและสถิติท่ีใช ้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มที่ศึกษา ก่อนและหลังการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ  7 ขั้น และ เกณฑ์การตัดสินผลการ
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ประเมินรูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการ 7 ขั้น ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 
ขึ้นไปและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น้อยกว่า 1.00  

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้อย่างต่อเนื ่องและมากพอที่มองเห็นข้อสรุปรวมและท าการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) จากแบบบันทึกหลักฐานการสอน แบบบันทึกเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน แบบตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน คือ 

2.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) จ าแนกตามลักษณะของข้อมูลแล้วพิจารณา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

2.2 การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) จากข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยน ามาเปรียบเทียบเพื่อหาความ
เหมือนและความแตกต่างของข้อมูล 

2.3 การสร้างข้อสรุป (Analytic Induction) โดยน าเสนอในรูปแบบความเรียงจากข้อมูลในข้อมูลจากประเด็น
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) การบันทึกการเรียนรู้ของกลุ่มที่ศึกษา การบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย  

 
ผลการศึกษา  

ในครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วย

กระบวนการ 7 ขั้น พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เเบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาและ
บริบทของการพัฒนาสมรรถนะครู พบปัญหาที่ครูมีความต้องการพัฒนาตนเองให้เข้ากับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ซึ่ง
ครูเเต่ละรุ่นจะมีความต้องการในการพัฒนาตนเองในเเต่ละสาระที่ตนเองต้องการตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ และ มี
2 รุ่น ท่ีไม่เน้นเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเเต่เน้นในการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC เป็นหลัก จะสังเกตได้ว่า
กลุ่มหลังนี้จะเป็นกลุ่มที่จัดขึ้นเป็นกลุ่มของครูภายในโรงเรียนเดียวกันทั้งหมด ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น โดยมีการทดลองในกลุ่มครู
ทั้งสิ้น 7 รุ่น โดยเเต่ละรุ่นจะมีการพัฒนากิจกรรม เนื้อหา และ ระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ครูเเต่ละรุ่นเป็นหลัก และระยะที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วย
กระบวนการ 7 ขั้น โดยน ากระบวนการ 7 ข้ัน ได้แก่ 1) การส ารวจความต้องการของตนเอง 2) การออกแบบหน่วยเรียนรู้
บูรณาการระดับชั้น 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 4) การจัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง 5) 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 6) การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพแล ะจัดท า Career Path 
เเละ 7) การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มาพัฒนาตามกระบวนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (R & 
D) รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง จนสรุปได้รูปแบบการจัดกิจกรรมดังภาพท่ี 2  
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รูปที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วย
กระบวนการ 7 ข้ัน 
 

การจัดกิจกรรมฯ เเบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักและกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะประจ าสายงาน โดยยืดหยุ่นเวลาที่จัดกิจกรรมตามสภาพความต้องการของครู 1 ถึง 2 วัน โดยมีวิธีการ/รูปแบบ
การพัฒนาในหลักสูตร หลังจากนั้น เป็นการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
ด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน ในช้ันเรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะและกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 กิจกรรมการส่งเสรมิสมรรถนะครูดา้นการจดัการเรียนรูแ้ละวิจัยในช้ันเรยีนด้วยกระบวนการ 7 ข้ัน   

สมรรถนะหลัก กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 
การปฏิบัติงาน 
(Achievement 
Motivation) 

กิจกรรม 1: สังเคราะห์เเนวทางการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรมเเละเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดยมีจดุเน้น ได้เเก่ 
- การวางแผนการปฏิบตัิงาน  
- การด าเนินกิจกรรมการปฏิบตัิงาน 
- การน าเสนอผลการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาตนเองด้าน
ประมวลความรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 

กิจกรรม 2: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชมวิชาชีพครู (PLC) เเละปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ครูที่เข้ารับการพัฒนากับคณะวิทยากร* 
โดยมีจดุเน้น ได้เเก่ 
- การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู ้
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ส ารวจ 
ความต้องการ 

การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู ้

การวัดผลและ
ประเมินผลตาม

สภาพจริง พัฒนาสมรรถนะ
ตามสาขาวิชาชีพ

และจัดท า 
Career Path 

จัดกิจกรรม 
ความถนัดและ

ความสนใจเฉพาะ ใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการเรียนรู ้

จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

ติดตาม 

พัฒนา

กิจกรรม 

9 กิจกรรม 

สมรรถนะครู 
ด้านการจัดการเรยีนรู้
และวิจัยในชั้นเรยีน 

ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
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สมรรถนะหลัก กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 
การปฏิบัติงานเป็นทีมและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
(Teamwork) 

กิจกรรม 3: Coaching & Mentoring ด้วยปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนา
กับคณะวิทยากร*  
- การวางแผนการปฏิบตัิงานเป็นทีมและปฏิบัติงานร่วมกัน 
- การปฏิบัติงานเป็นทีมและปฏิบตัิงานร่วมกัน 

สมรรถนะประจ าสายงาน กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
(Integrity) 

กิจกรรม 4: Coaching & Mentoring ด้วยปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนา
กับคณะวิทยากร* 
- สร้างแนวการปฏิบตัิตนเพื่อความเป็นครูที่ดตีามจรรยาบรรณวิชาชีพ* 
- การประพฤติ ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
- การมีวินัย ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
- การพฒันาวิชาชีพ** 

การน าหลักสูตรไปใช้ในช้ัน
เรียน 
 

กิจกรรม 5: การกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ* ในกิจกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง 2560 
- การพัฒนาและการวเิคราะห์คณุภาพของผู้เรียนในหลักสตูรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  
- การออกแบบการเรียนรู้** 
- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู/้แผนการสอน**  
- การวัดผลประเมินผล** 

การพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม 6: การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ (Theory and Practice) 
และการติดตาม สะท้อนคิดระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาและคณะวิทยากรหลังการ
อบรม* 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดยการ
อบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรมู กิจกรรมสุดสัปดาห์การเล่านิทานส่งเสริมคณุธรรม 
- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนดั ความสามารถ 
- การมุ่งสู่การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักเรียน* และ คณุภาพผู้เรยีน** 
- กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้** 
- การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้** 

การบริหารจัดการชั้น
เรียน** 

กิจกรรม 7: การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท าให้ครูที่เข้ารับ
การพัฒนาสร้างสรรค์ สรุปองค์ความรู้ขึ้นที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้
จากทฤษฎี องค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติในชั้นเรียน และมี
กระบวนการสรุปสร้างข้อเสนอทางวิชาการในเร่ืองนั้นๆ* 
- จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรูด้้วยทักษะที่เป็นการต่อยอด เป็นการ
เชื่อมโยงการปฏบิัติที่ใช้ทักษะย่อยตั้งแต่สองทักษะขึ้นไปมาปฏิบัตหิรอืฝึกปฏิบัตริ่วมกัน 
- เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ (Theory and Practice) 
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สมรรถนะหลัก กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาตนเอง** กิจกรรม 8: การเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ(PLC) อย่างต่อเนือ่ง และมีระบบการท างานร่วมกันอย่างชัดเจนหลัง
การอบรม* 
- บทบาทของครูในการพัฒนาผู้เรยีน 
- พฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านความรู้ (Knowledge) การสร้างกิจกรรมที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่กระตุ้นใหเ้กิดการเรยีนรู้ ที่เกิดจากการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking)* 
- การเรียนรู้ทักษะ (Skill) ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะนั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การเรยีนการสอนหรือพุ่งเป้าที่การเรียนรู้ของนักเรียน* 
- การเรียนรู้ความเป็นครู (Attitude) สร้างแนวการปฏิบัตตินเพื่อความเป็นครูทีด่ี และมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันเองที่
มาร่วมอบรมในประเด็นท่ีเกี่ยวเนือ่งกับจรรยาบรรณวิชาชีพ* 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้** 

กิจกรรม 9: การอภิปรายแนวทางการจัดการเรยีนรู้ กรณีศึกษางานวิจัย 
- กิจกรรมการบรูณาการทฤษฎีและการปฏิบตัิสู่การพัฒนานักเรยีนจริง* 
- การวิเคราะห์ผลงานตัวอย่างในการท าผลงานทางวิชาการ 

ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)ในสถานศกึษา 
กิจกรรม : การนิเทศตดิตามและให้ค าปรึกษาช้ีแนะ (หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 กิจกรรม ใช้เวลาประมาณ 4 
เดือน) 

* หมายถึง การออกแบบกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ การสร้างเงือ่นไขเพื่อท าให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ 
** หมายถึง กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี ตามแบบรายงานผลการปฏิบัตหิน้าท่ีเพื่อขอต าแหน่งวิทยฐานะ (วฐ2) 
 

2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรยีนรู้และวิจัยในช้ันเรียนดว้ยกระบวนการ 7 ขั้น พบว่า 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น ด้วยแบบประเมินสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน จากจ านวนครู 30 ท่าน (N = 30) แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 20 ตัวบ่งช้ี โดย
มีรายละเอียดของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน 20 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการประมวลผลหรือสรุป
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน 2) ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ความคิดริเริ่มที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และความแตกต่างตลอดจน
ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3) ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหากจิกรรม
การเรียนรู้และผู้เรียน 4) สร้างและน าเครื ่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 5 ) มีการน าผลการ
ออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้รับปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้ เรียนตามที่
คาดหวัง 6) พิจารณาทบทวนประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม 7) ตรวจสอบข้อมูลที่ประเมินผลอย่างรอบด้านและน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
8) .รวบรวมจ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียนมีแนวคิดทฤษฎีและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อสะดวกต่อการ
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น าไปใช้ 9) ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนา 10 ) น าผลการประเมินการเรียนรู้มา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 11) ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
12) พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ 13) พิจารณาไต่ตรองเพื่อน
ร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 14) ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนจากนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา ผู้ปกครอง เป็น
ต้น 15) สามารถออกแบบกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเองได้ 16 ) น าการวิจัยในชั้นเรียนไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตามแผนการการด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ 17) สามารถออกแบบ
การวิจัยในช้ันเรียน 18) สามารถด าเนินกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเองได้ 19) เขียนรายงาน
ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็นระบบได้ และ 20 ) มี
การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่น ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน  
 
ตารางที่ 2 คะแนนสมรรถนะครูดา้นการจัดการเรยีนรู้และวิจัยในช้ันเรียน 

คะแนนสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
และวิจัยในชั้นเรียน 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับผล 

การประเมิน 

ก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม 2.99 0.65 ปานกลาง 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 4.39 0.41 มาก 
ค่าเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการ
ทดสอบก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรม 

+1.41 -0.24  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า หลังด าเนินกิจกรรมครูมีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ัน

เรียนก่อนการอบรม 2.99 หลังการอบรม 4.39 สูงขึ้นจากเดิม 1.41 มีระดับการประเมินอยู่ตามเกณฑ์มาก และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการอบรม 0.65 หลังการอบรม 0.41 ลดลงจากเดิม 0.24 

จากการน าไปใช้ พบว่า ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียนมีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาฯ 
จากครู จ านวน 2,700 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 72.39 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 3 ข้อ ล าดับแรกคือ คือ 1) มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รับ
ปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง 2) สามารถออกแบบกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจเฉพาะทางของตนเองได้ 3) สามารถด าเนินกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเองได ้
 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วย
กระบวนการ 7 ขั้น พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในแต่ระยะของการพัฒนารูปแบบฯ 
มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย ได้แก่ ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาและบริบทของการพัฒนาสมรรถนะครู ระยะที่ 2 
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครู และ ระยะที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครู โดยน า
กระบวนการ 7 ขั้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาครูตามแนวคิดการวิจัยและพัฒนา โดยสอดคล้องกับ
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ประกาศของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามประเด็น ดังนี้ 

1) การส ารวจความต้องการ สอดคล้องผลการงานวิจัยของ สุดหทัย รุจิรัตน์ (2558) ที ่พบว่าการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู ้ของครูในการวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อออกแบบและสร้าง
โครงสร้างทางความคิดที่แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมครู  

2) การออกแบบหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น โดยครูได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครูออกแบบ เช่น “วิทยากรให้ความรู้ดี ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมที่สุด อบรมถูกและให้วิทยากรที่ท า
การผลิตครูมาอบรม ได้เนื้อหา ความรู้ เพิ่มเติม กระตุ้นได้ดีกว่าไปเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้ผลิตครู เพราะ
มาบรรยายที่เรียกว่าเกาไม่ถูกจุด ส่วนมากมาเล่าบรรยายประสบการณ์ตนอะไรไม่รู้ กินเวลาไปนาน ใกล้จบเข้าเนื้อหา
หมดเวลา ท าให้ก่อนๆ หนีออกจากห้องอบรม เพราะน่าเบื่อหน่าย ครั้งนี้ดีมาก” แสดงถึงการวางแผนจากกิจกรรมที่
พัฒนาสมรรถนะครูให้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาครูด้วยเทคนิคสนทนากลุ่มตามองค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกั บเกณฑ์การรับรองหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนของ สถาบันคุรุพัฒนา (2562) ที่ก าหนดมาตรฐานของผู้พัฒนาครู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาท่ีจัดเหมาะสมกับความต้องการของครูในเเต่ละกลุ่ม 

3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ มีลักษณะของกิจกรรมสอดคล้องกับขั้นตอนเสริมสร้างสมรรถนะครู 
ของ อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล (2556) ที่เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะครนูักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรูท้ี่ต้อง
รับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในประสบการณ์จริงหรือลงมือปฏิบัติจริง น าความรู้จากกิจกรรมการพัฒนาครูสู่ประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่ และ มีลักษณะของการน าไปกระบวนการมาพัฒนาครูเช่นเดียวกับ Trilaksono et al., (2019) ได้น า
กระบวนการพัฒนาแบบเกลียวในการพัฒนาออกแบบกิจกรรมการพัฒนาครูตามวงจรอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเด่นของ
การน ากระบวนการ PLC ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาทักษะและความรู้ของครูด้วยการท างานร่วมกันของครู  

4) การจัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง จากผลการวิจัยได้มีกิจกรรม 9 กิจกรรมจะมีความ
ยืดหยุ่นในเนื้อหาเมื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของกลุ่มครูแต่ละกลุ่ม การปรับเปลี่ยนอย่าง
ยืดหยุ่นนี้ สอดคล้องกับ Oscar, Keith and Barbara (1993) ที่วางแผนสอนงานและเรียนรู้เป็นขั้นวางแผนและก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน และมีผลการวิจัยสอดคล้องกับ กนกจิต สีด้วง (2558) ที่สร้างความเข้าใจที่ตรงกับเกี่ยวกับ
หลักการ ความส าคัญ แนวคิดทฤษฎีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะครู 

5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมการพัฒนาครูที ่มีการบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับครู ให้ครูเกิดความเข้าใจให้เกิดสมรรถนะของครูจากการพัฒนาครู
เพื่อให้ครูสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนเเละการ
เรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียนที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kashif (2019) และจากกิจกรรมครูที่มีการส่งเสริมให้ครูเข้าถึงข้อมูล
การค้นหาและการจัดการทรัพยากรในการสร้างและการแก้ไขเนื้อหาสู่การโต้ตอบและการสื่อสาร ท าให้ครูมีโอกาสเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น (González, Estévez, Souto & Muñoz, 2020) แต่ทั้งนี้ ด้านการน าไปใช้นั้นยังมีครูบางกลุ่ม
ที่ให้ความส าคัญกับสื่อการเรียนท่ีเป็นวัสดุมากกว่าสื่อเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มพัฒนาครู
ในกลุ่มเดียวกัน เช่น “...ใบงานเป็น file เพื่อให้ครูน าไปใช้ในทิศทางเดียวกัน...” กับ “เอกสารควรเป็นแบบเปเปอร์ซึ่ ง
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สามารถน าไปใช้ได้เลย...” แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้จริงในชั้นเรียนผู้ที่พัฒนาครูต้องให้ความส าคัญทั้งสื่อวัสดุและสื่อ
เทคโนโลยี 

6) การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท า Career Path การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคร ู
โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน/ความต้องการจ าเป็น หรือตามแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาต้นสังกัด ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของตนเองและผลงานการ
ด าเนินงานสถานศึกษา สร้างความสนใจต่อสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่เป็นปัจจุบันโดยมีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อื่น เกิดปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
สนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่นโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ เกิดการปฏิบัติที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการแนะน า เพื่อให้ได้จุดที่ต้องการพัฒนา ท าอย่างไรที่จะท าให้จุดที่
ต้องการพัฒนานั้นบรรลุผลส าเร็จได้ สื่อสารแนวคิดที่ได้ผ่านแนวคิดเรื่องราว อุปมา หรือตัวอย่าง การชี้แนะที่เหมาะสม
สร้างความสัมพันธ์และวางแผนเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงร่วมกัน (อวยชัย สุขณะล ้า และคณะ, 2017) 

7) การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง กิจกรรมการพัฒนาครูในขั้นนี้เป็นไปตามความคาดหวังของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้ครูเกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เข้าร่วมการพัฒนาครูและร่วมในการแลกเปลี่ยนเปลี่ยน
เรียนรู้ที่น าไปสู่การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติในการอบรมและในช้ันเรียนของครู ครูมีความเห็นว่า “...กิจกรรม
และเนื้อหาที่อบรมสามารถน าไปใช้ได้จริง” อาจเนื่องจากบริบทของการพัฒนาครูที่ครูสามารถน าไปใช้ได้การท างานได้
จริงนั้น ส่งผลให้ครูมีการรับรู้และทัศนะที่ดีจึงท าให้ครูตอบสนองต่อการน ากิจกรรมที่พัฒนาครูในครั้งนี้ไปใช้ได้จริงและ
เป็นกิจกรรมที่ขยายผลตอ่เนื่องมาจากกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Eliyahu & Ganz, 2020) การพัฒนาครูในครั้ง
นีส้อดคล้องกับผลการวิจัยของ ประทินทิพย์ พรไชยยา (2561) ทีม่ีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงทั้งในส่วนของ
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามนิเทศให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา ท าให้ครูมีการพัฒนาสมรรถนะ  

2. ผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู ้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ  7 ขั ้น พบว่า 
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ 7 ขั้น ของครู 30 ท่าน มีค่าเฉลี่ยคะแนน สูงขึ้น 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่พัฒนาครูสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูของ สุดหทัย 
รุจิรัตน์  (2015) ที่มีกระบวนการพัฒนาครูอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงออกซึ่งความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติขยายผลรูปแบบการเสริมพลัง สนับสนุน ส่งเสริม ช้ีแนะในรูปแบบการโค้ช ที่มีกิจกรรมตามความต้องการ
ของครูและครูได้ปฏิบัติจริงตามบริบทที่ครูใช้สอนตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามให้ค าเเนะน า ท าให้ครูมีการพัฒนา
สมรรถนะและมีความพึงพอใจสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนอกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2 วัน จะมีการนิเทศติดตามและให้ค าปรึกษาชี้แนะ หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 กิจกรรม ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน 
พบว่าผลการพัฒนาครูสอดคล้องกับผลการวิจัยโปรแกรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องของ Da Silva & Oliveira (2020) ที่ครู
สามารถพัฒนาทัศนะคติทางบวกที่มีต่อวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน และ เนื้อหาที่ใช้สอน อีกทั้งยังส่งเสริมให้
เกิดทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอันเนื่องมาจากกิจกรรมชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

รูปแบบของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 กิจกรรมและกิจกรรมชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู ้ใน
สถานศึกษาน้ันพบว่าความเเตกต่างของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมเเต่ละครั้งจะมีความต้องการพัฒนาในศาสตร์สาระการสอน
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ของเเต่ละสาระการเรียนรู้ หรือ ประเด็นทางการศึกษา เช่น ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมหลักจึงต้องก าหนดไว้
เเต่จะบูรณาการเนื้อหาในเเต่ละสาระการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและมีความจ าเพาะในแต่ละด้านของศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ ดังนั้นคณะผู้เชี่ยวชาญส าหรับการพัฒนาครูจึงควรมีผู้เชี่ยวชาญในเเต่ละสาระการเรียนรู้นั้น ๆ รับผิดชอบ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่มีบริบทเกี่ยวกับการพัฒนาครูและการจัดการเรียน
การสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เเละวิจัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้พัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพงานบริการวิชาการและ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ควบคู่กับการพัฒนานักศึกษา/บัณฑิต สถานศึกษาสามารถพัฒนาต่อเนื่ องที่เกิดผล
กระทบต่อผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้) ตามวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีการสั่งสมความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลถึงคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

2. นโยบายที่น านักศึกษาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน มีส่วนช่วยผลักดันสมรรถนะครูด้านวิจัยในชั้นเรียนเป็น
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