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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จ านวน 15 คน และนักเรียนจ านวน 225 คน จากโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) 
รูปแบบชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพฯ ที่พัฒนามีชื ่อว่า “KCKRSP Model” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.54/86.00 2) 
ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 1) หลังการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ครูมีผลถอดบทเรียนความรู้ความ
เข้าใจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้
แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ มีพัฒนาการใน
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การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดงักล่าวสงูขึ้น 3) ความคิดเห็นของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ผลของการใช้รูปแบบ 4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถ
หลังเรียนครั้งที่ 1-3 มีพัฒนาการสูงขึ้น และ 5) ความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านการจัดการเรียนรู้ 
 
ค ำส ำคัญ: ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม  สมรรถนะการจดัการเรียนรู้แบบไตรต่รอง  
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
 
Abstract 
 This research has 2 objectives and those are: 1) Find and improve a professional learning 
community’s efficiency by mixing social network with the community to enhance the reflective teaching 
capacity of developing elementary school students’ analytical thinking ability, 2) estimate the results 
of professional learning community that mixed with social network to enhance the reflective teaching 
capacity of developing elementary school students’ analytical thinking ability with a sample group of 
15 teachers and 225 students from Joseph Upatham School. The duration of the research started on 
the 1st semester of academic year 2562. The data are then analyzed with basic statistic calculations 
like finding median, standard deviation, average rates and hypothesis testing with the uses of Dependent 
t-test and the results as follows: 1) the form of community that is used for this study is called  KCKRSP 
Model. This model has a  efficiency rate of  85.54/86.00 2) from the results of the model we found that 
1) After developing and using the model, the teachers are able to break down the knowledge better 
than before participating in the research with the rate of .05, 2) the teachers have better improvements 
in developing a reflective teaching that helps enhancing analytical thinking abilities (according to the 
performance assessment form), 3) the teacher’s opinions were in the “high” level with the highest 
average score in the “Model’s Results”, 4) Student’s analytical thinking ability’s total average score 
after the 1st to the 3rd session has a gradually higher improvements, 5) the student’s overall opinions 
were in the “high” level with the section with the highest average score in the “Teachings Arrangement” 
 
Keywords: Professional Learning Community With Social Network, Reflective Teaching Capacity, Analytical Thinking 
Ability 
 

บทน า  
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นแนวทางหนึ่งที่น ามาใช้ในการพัฒนา

วิชาชีพครู Hord (1997) ได้ยืนยันด้วยผลการวิจัยที่พบว่าการด าเนินการในรูปแบบ PLC นั้น สามารถน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการจัดการศึกษาในหลายโรงเรียนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งด าเนินการในรูปแบบ PLC พบว่า ประเด็นท่ี 1 ผลดีต่อครูผู้สอน คือ เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและ
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เป้าหมายของโรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากทีมการเรียนรู้  ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู ้เรียนเพราะการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของครู ส าหรับการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหม่อาจต้องใช้หลากหลายกิจกรรม
ตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พัฒนาครูให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้และเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน จึงควรน าสื่อมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาเป็นสื่อช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปัจจุบัน (Tam, 2015) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ก าลังมีบทบาทในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของการจัดการศึกษาเอง
ได้น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายประยุคใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศ การโค้ช (Coaching) การดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) เนื่องจากสะดวกในการจัดการเนื้อหา (Knowledge Sharing) เป็นการสื่อสารในยุค
แบ่งปันความรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้หรือโต้ตอบกับผู้ให้ข้อมูลได้ การให้ข้อคิดเห็นในบันทึก ในบล็อก หรือใน
วิดีโอ สามารถส่งข้อมูลติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท้ังภาพและเสียง และสามารถบันทึกข้อมูลในการ
ติดต่อสื่อสารกันเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อสังคมและ
เครือข่ายสังคมที่ทุกคนทุกระดับ ทุกวัยทุกวงการ นิยมใช้ในการสื่อสารถึงกัน เช่น LINE Facebook E-Mail YouTube 
เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและเป็นกระบวนการในการพัฒนาครูรวมกับชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ได้อีกแนวทางหนึ่งทั้งนี้เพื่อน าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีเป้าหมายส าคัญที่จะให้โรงเรียน ในสังกัดด าเนินงานสู่"คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา” โดยยึดหลักปรัชญาของการศึกษาคาทอลิก ด้วยวิธีการส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนแบบ
มุ่งเน้นผลงานเป็นศูนย์กลางส าหรบัการพัฒนาวิชาชีพส าหรบัผู้สอน ซึ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความสุข และเป็น
คนเก่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถด้านการคิด จึงก าหนดเป็นเป้าหมายให้โรงเรียน
ใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนมี
ความส าคัญที่มุ่งสืบค้นศักยภาพของนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน บ่งชี้ระดับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ส าหรับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ของ
ครูผู้สอน และการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น โดยให้
ความส าคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรองตามแนวทางการจัดการศึกษาของสภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยให้ครูไมโ่ดด
เดี่ยวและมีเครือข่ายในการท างาน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องเกิดจากครูที่มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อ
พบสิ่งที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ดีกว่า และจะเป็นแรงส่งเสริมให้การศึกษาไทยก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้แบบไตร่ตรองที่ส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ของครูเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการจัดการ
เรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.3 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสาน

เครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.5 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาดังน้ี  
ขั ้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทีจ่ าเป็นในการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ฉบับท่ี 
1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ ฉบับท่ี 2 แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ฉบับท่ี 3 แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นเรื่องชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ  

ขั ้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : 
D&D) เป็นการน าผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบและก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ น าข้อมูลพื้นฐานในข้ันตอนท่ี 1 มาด าเนินการพัฒนาแล้วจัดสนทนา
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) จ านวน 8 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
คู่มือการใช้รูปแบบ การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ และหาประสิทธิภาพ
แบบภาคสนาม (Field Tryout) ก่อนน าไปทดลองใช้จริง (Implement) กับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ 
ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการทดลองใช้ (Tryout) ได้แก่ ฉบับที่ 1 
แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง 
ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง ฉบับที่ 3 แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนา
วิชาชีพ โดยใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ (Reflective Journal) ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่
มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
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ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) เป็นการทดลองใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้  
ผู้บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ านวน 8 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน ครูผู้สอน

ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ านวน 50 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที ่ 1-6 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,200 คน 

2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ านวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 5 คน ครูผู้สอน

ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ านวน 15 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ในรายวิชาพื้นฐานได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 225 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และการจัดการ

จัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 
 

 
O1 หมายถึง การทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ และการจัดการจัดการ

เรียนรู้แบบไตร่ตรอง ก่อนใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 
X หมายถึง รูปแบบชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรยีนรู้แบบไตร่ตรอง ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรยีนระดับประถมศึกษา 
O2 หมายถึง การทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ และการจัดการจัดการ

เรียนรู้แบบไตร่ตรอง หลังใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 
 
แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาและพัฒนาด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองของครูผู้รับการพัฒนา

วิชาชีพโดยใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 
 
 

 
X1   X2 หมายถึง การพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองโดยใช้

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 

O1 X O2 

 

O1 X1     O2 X2 O3 
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O1     O2   O3  หมายถึง คะเเนนที ่เเสดงพัฒนาการความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนรู ้แบบ
ไตร่ตรองโดยใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 

แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างการใช้
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ 

 

 
X1   X2  X3 หมายถึง การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งท่ี 1-3  
O1  O2  O3 หมายถึง คะเเนนที่เเสดงพัฒนาการความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 

1-3 
 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลปรับปรุงและรับรองของชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ (Evaluation: E) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง ฉบับท่ี 3 แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพฯ (Reflective Journal) ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที ่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู ้เชิง
วิชาชีพฯฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ่การจัดการเรยีนรูแ้บบไตร่ตรองที่ส่งเสรมิความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สรุปได้ดังนี้    

1.รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ 6 ขั้น คือ  
ขั้นที่ 1 ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ (Knowledge : K) ขั้นที่ 2 การโค้ช (Coaching : C) ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Knowledge Sharing : K) ขั้นที่ 4 การไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection : R) ขั้นที่ 5 การนิเทศติดตามจาก
ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Supervision : S) ขั้นที่ 6 การน าเสนอผลงานการสอนแบบไตร่ตรอง (Presentation : P) 4) เงื่อนไข
ส าคัญ 5) การวัดประเมินผล ระบบสนับสนุน มีการให้ค าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง ( Mentoring)  
การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Reflection)  การเสริมพลังใจ (Empowering)  ผ่านเครือข่ายสังคม ตาม
กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพฯอย่างต่อเนื ่องสม ่าเสมอ จึงท าให้รูปแบบประสบความส าเร็จ  รูปแบบมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.54/86.00 

 
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ สรุปผลได้ดังนี้ 
2.1 ผลการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพของครูหลังการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ โดยภาพรวมพบว่า ผลการถอดบทเรียน
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองและชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

X1 O1 X2 O2 X3 O3 
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2.2 ผลการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง ผลการเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของครูผู้เข้าร่วมชุมชนการ
รีเยนรู้เชิงวิชาชีพฯ ในภาพรวมมีพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาตามสมรรถนะพบว่า ด้ านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีผลการประเมินสูงสุด รองลงมาคือด้านการประเมินผล ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ ตามล าดับ  

2.3 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนกับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาพบว่าโดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งที่ 1–3 มี
พัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระแล้วพบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยตามวิชาสูงสุดคือ วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมใน
ระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดคือด้านผลของการใช้รูปแบบ รองลงมาคือด้าน
กระบวนการของรูปแบบ และด้านด้านกระบวนการน าไปใช้ ตามล าดับ  

2.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีระดับความคิดเห็นภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ KCKRSP 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี ้

1.จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ารูปแบบมีคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา และมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะ
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น าไปใช้ได้  ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ มีการด าเนินการตามขั้นตอนเชิงระบบ โดยน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ  หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานเครือข่ายสังคม หลักการและ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่
คาดหวังของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ การส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวถึงชุมชนการเรียนรู ้เชิง
วิชาชีพ ว่าเป็นการรวมตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบ โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องสร้างความ
เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่ สัมพันธ์กัน
อย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) มีลักษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอื้ออาทรอยู่บนพ้ืนฐานของพลังมวลชนเริ่มจากภาวะ
ผู้น าร่วมของครูเพื่อขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan,2005)  

2.จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีผลการวิจัยดังนี้ 
2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการ

เรียนรู้เชิงวิชาชีพของครูหลังการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ โดยภาพรวมพบว่า ผลการถอดบทเรียนด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองและชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่ารูปแบบชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพฯ (KCKRSP Modal) ในขั้นที่ 1 ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์
(Knowledge : K) มีการให้ความรู้และสร้างประสบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือข่ายสังคม และการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เป็นการ
เตรียมความพร้อมและเพิ่มเติมประสบการณ์ นอกจากการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แล้ว ยังมี
กระบวนการแบ่งปันความรู้กันทางเครือข่ายสังคม ซึ่งกระบวนการนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพฯ รู้สึกว่าไม่ถูกบังคับและเป็นการศึกษาอิสระ ศึกษาได้ตามช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกผ่านทางเครือข่ายสังคม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุลมณี สุระโยธิน (2554 ) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง ผลของการจัดกิจกรรมเรียนรู ้ร่วมกันทาง
อินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะทางสังคมหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะทางสังคมสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2 ด้านสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง ผลการเมินในภาพรวมมีพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้
อาจเป็นไปได้ว่า การปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ขั้นที่ 1 ให้ความรู้และสร้าง
ประสบการณ์ (Knowledge : K) ได้มีการให้ความรู้ทั้งในรูปแบบของการอบรม และการจัดการความรู้  เพื่อให้มีความรู้  
ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ โดยจัดอบรม และการให้ความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม ขั้นที่ 2 การ
โค้ช (Coaching : C) ผู้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีโอกาสในการเลือกวิธีการด้วยตนเองว่าจะเป็นการโค้ชแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) การโค้ชแบบพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) ท าให้ลดความกดกันในการนิเทศการสอน
ลง ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing : K) เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลที่ได้จากการอบรมจากการ
ทดลองออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบสื่อการสอนและเครื่องมือวัดประเมินผล รวมถึงประสบการ
ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเป็นแนวทางในการที่จะท าไป
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ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการสอนของตนเองทั้งในภาคปฏิบัติและผ่านทางเครือข่ายสังคม ขั้นที่ 4 การไตร่ตรองสะทอ้นคิด 
(Reflection : R) เป็นขั้นตอนของการทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้  โดยการให้ข้อมูลทั้งในด้านท่ีดีเด่นและด้านที่ต้องการ
พัฒนา แลกเปลี ่ยนเร ียนรู้  (Knowledge Management ) เก ี ่ยวกับการออกแบบจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้   และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และน าผลที่ได้มาศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านเครือข่าย
สังคมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนต่อไป ขั้นที่ 5 การนิเทศติดตามจากตัวแทนฝ่ายบริหาร (Supervision : S) เป็นขั้นตอนของการนิเทศการสอน
และนิเทศก ากับติดตามจากฝ่ายบริหารเพื ่อน าผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบไตร่ตรองเพื ่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ตลอดจนการการเสริมพลังใจ (Empowering)  ขั้นที่ 6 การน าเสนอผลงาน
การสอนแบบไตร่ตรอง (Presentation : P) เป็นขั้นตอนของการแสดงผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ไตร่ตรองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสาระวิชา 
ทั้งในรูปแบบของผลการทดสอบ ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน แผนภาพความคิด ทั้ งในภาคปฏิบัติและผ่านทางเครือข่าย
สังคม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและน าไปปรับใช้กับตนเองต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงศ์ใหญ่, และมารุต 
พัฒนผล (2561, น. 15 ) ที่กล่าวว่าปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ปัจจัยหนึ่ง คือ การถอด
บทเรียนด้วยความซื่อสัตย์ในกระบวนการเรียนรู้และการน าประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
เกิดจากการถอดบทเรียนอย่างปราศจากอคติ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน  เพราะสิ่งที่น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ จะถูก
น ามาเป็นองค์ความรู้ ท่ีจะน าไปต่อยอด องค์ความรู้อื่น ๆ ต่อไป 

2.3 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนกับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้  
วิชาชีพฯ พบว่าโดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งที่ 1–3 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระแล้วพบว่า วิชาที่มีคา่เฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
ภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เมื่อครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ได้มี
กระบวนการทั ้ง 6 ขั ้นของรูปแบบชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพฯ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู ้แบบไตร่ตรอง
(รายละเอียดในข้อ 2.1.2) ส่งผลให้ครูน าขั ้นตอนการสอนแบบไตร่ตรองไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้ได้อย่างแท้จริง 
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองของสภาการศึกษาคาทอลิก มี 6 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่ 1 การสร้างบรรยากาศ 
ขั้นที่ 2 การให้ภาพรวม ขั้นที่ 3 การน าเสนอบทเรียนด้วยความกระตือรือร้น ขั้นที่ 4 ไตร่ตรองการเรียนรู้อีกครั้ง ขั้นที่ 5 
การวัดและประเมินผล ขั้นที่ 6 การน าไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียน นอกจากนี้ มีการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลอยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ แนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552, น. 
124-126)  กล่าวถึงการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติที่ Barron, Kim, Lim, & Stevens (1998) ; 
Cradler (1991) และ Koretz (1996) ได้เสนอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขข้อจ ากัด
ของการทดสอบด้วยข้อสอบเขียนตอบแบบหลายตัวเลือก ให้เกิดความสมดุล ยืดหยุ่น ที่จะใช้กับการประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance assessment) ที่ใกล้เคียงกับสภาพท่ีเป็นจริงทางสังคม  

2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ (KCKRSP Modal) ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ  ทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งการการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้บรหิารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
สาระ และผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสาร ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนารูปแบบ 
น าไปทดลอง แล้วน าผลไปปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง ท าให้องค์ประกอบต่างๆ มีความชัดเจน และตอบสนองความต้องการ
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ของผู้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฯ อย่างแท้จริง ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่, และมารุต พัฒนผล ( 2561, น. 18-19 ) 
กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ ขับเคลื่อนด้วยวินัยและความใส่ใจในการเรียนรู้  ชุมชนการเรียนรู ้วิชาชีพครู
ขับเคลื่อนไปอย่างมีสติและปัญญา ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ท าแล้วต้องได้ประโยชน์ และเวลาท าก็ต้องท าอย่างมีสติ
และปัญญา  มีสติอยู่ทุกขณะจิต  รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา วินัย คือ การควบคุมและก ากับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้   

2.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีระดับความคิดเห็นภาพรวมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า นักเรียนได้
เรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง
ตามกระบวนการของรูปแบบ เป็นส่วนที่ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 
รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ เป็นผลให้นักเรียนได้เห็นผลงานของตนเองแล้ว น ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ  
อุษณีย์ โพธิ์สุข, และคณะ (2544, น. 33) ได้กล่าวถึง การส่งเสริมการศึกษาเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนว่าสามารถท าได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง โดยการสอน ฝึกฝนและอบรม ทางอ้อมโดยการสร้างบรรยากาศ และการจัดสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการ เป็นอิสระในการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้แต่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามเป้าหมายของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ควร

สอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ผู้สอน ผู้เรียนทั้งจากเอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ เนื่องจากทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้  นอกจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ ควรได้คัดเลือกวิธีการได้รับค าปรึกษาแนะน า ตามความต้องการ ภายใต้การด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพฯ ควรท าความเข้าใจกับ หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไข การวัดและประเมินผล และระบบสนับสนุน ที่จะท าให้
รูปแบบประสบ ความส าเร็จ พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับครูที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพทุกขั้นตอนการก ากับติดตามดว้ย
ความเป็นกัลยาณมิตรก็มีความส าคัญเช่นกันในการที่จะท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างแท้จริง จะช่วยให้ครูมี
สมรรถนะในการจัดการเรยีนการสอน เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและพัฒนางานของ
ตนมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในระดับโรงเรียนควรน ารูปแบบ “ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบไตร่ตรองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา” (KCKRSP MODEL) ไปด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนต่อไป และ
เผยแพร่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ ไปยังโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของครูและผู้เรียน

ในด้านอื่นๆ เช่นด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรม ในส่วนของนักเรียน ให้ศึกษาวิจัยในเชิง
คุณลักษณะของนักเรียนเป็นต้น 
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