
ช่ือเร่ือง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือเสริมสราง
คุณภาพผูเรียนของโรงเรยีนเทศบาลเขาทาพระ   

ช่ือผูวิจัย สุกัญญา คลายสมาน 

ปท่ีศึกษา 2562  

บทคัดยอ 

การพัฒนาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research  and Development : R&D) 
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
เพื่อเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ 2) เพื่อสราง รูปแบบชุมชนการเรียนรู  
ทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพ่ือเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาล 
เขาทาพระ 3) เพื่อทดลองใชรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก
เพ่ือเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ 4) เพ่ือประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่อเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ กลุมตัวอยาง เปนครูโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จํานวน 27 คน และ
นักเรียนจํานวน 136 คน ไดมาโดยการเปดตารางของ Krejcie & Morgan เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก รูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ความรูใน
การจัดการเรียนรูเชิงรุก แบบประเมินสมรรถนะครูในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ      
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน แบบสอบถามการเรียนรูของนักเรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก  
แบบสอบถามความพึงพอใจครูและนักเรียน การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คา t-test และการวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการวิจัยพบวา  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
เพ่ือเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จากการสนทนากลุม พบวาควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู สงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ ที่สงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพ่ือน   
ในชั้นเรียน มีความรวมมือกันระหวางนักเรียน นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อันจะนําไปสู
การสรางความรูจากส่ิงที่ปฏิบัติในระหวางการเรียนการสอน โดยการพูดและการฟง การเขียน การอาน 
และการสะทอนความคิด 

ตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก
เพ่ือเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ ใชรูปแบบ (SANTA Model) สรุปวา 
องคประกอบ 5 ข้ันตอน ประกอบดวย การนิเทศแบบสังเกตการสอน (Supervision: S)  การ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning : A)  3) เครือขายวิชาการ (Networking : N)  4) การขยายผล
สูชั้นเรียน (Transportability  : T) 5) การประเมินผล (Assessment : A) ผลการประเมินความ
เหมาะสมของการกําหนดองคประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกเพ่ือเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาล  เขาทาพระ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  

ตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู  
เชิงรุกเพ่ือเสริมสรางคุณภาพผู เรียนของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ กับกลุมตัวอยางตาม



องคประกอบของรูปแบบ ในการทดสอบความรูความสามารถของครูกอนและหลังการอบรม เรื่อง 
การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ผูเรยีน มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 6.45 และ 16.60 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการอบรม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกเพ่ือเสริมสรางคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ ดานการประเมิน
ระดับทักษะการทําแผนการจัดการเรียน ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน  
ระดับมาก การประเมินระดับความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  การประเมินทักษะการเขารวมชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ ภาพรวมมีทักษะ
อยูในระดับมาก    

 
คําสําคัญ  : ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรูเชิงรุก การเสริมสรางคุณภาพผูเรียน 
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ชื่อเรื่อง ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของโรงเรียน
เทศบาลเขาทาพระ 

ชื่อผูประเมิน สุกัญญา คลายสมาน 
ปที่ศึกษา 2562 

บทคัดยอ 
การประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของโรงเรียน

เทศบาลเขาทาพระ คร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) ผูประเมินใชรูปแบบ
ซิปเปยสต (CIPPiest Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือประเมิน
โครงการและถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของโรงเรียน
เทศบาลเขาทาพระ ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ 
ดานประสิทธิผล ดานความย่ังยืน ดานการถายโยงความรู  2) เพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ กลุมตัวอยาง ครูจํานวน    
27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 13 คน ผูปกครองนักเรียนจํานวน 136 คน 
นักเรียน จํานวน 136 คน และผูใหขอมูลหลักในการสนทนากลุม ประกอบดวย ครูคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน และนักเรยีน กลุมละ 2 คน รวม 8 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ รวบรวมขอมูลที่ได และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา สถิติท่ีใชในการประเมิน 
คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบนเบี่ยงมาตรฐาน สรุปผลการประเมินโครงการ พบวา 

ตอนที่ 1 การประเมินดานบริบทของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น (LSS) ของโรงเรียน
เทศบาลเขาทาพระ จากการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตอนที่ 2 การประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของ
โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จากการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตอนที่ 3 การประเมินดานกระบวนการของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของ
โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จากการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตอนที่ 4 การประเมินดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของโรงเรียน
เทศบาลเขาทาพระ  

1) ผลการประเมินสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

2) ผลการประเมินทักษะของครูในการนําแนวทางในโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน 
(LSS) ของโรงเรียนเทศบาลเขาท าพระ มาใช ในการจัดการเรียนการสอน สอบถามครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของโรงเรียน
เทศบาลเขาทาพระ สอบถามครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนและ
นักเรียน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตอนท่ี 5 การประเมินดานผลกระทบของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของ
โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จากการสอบถามสอบถามครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความคดิเห็นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตอนที่ 6 การประเมินดานประสิทธิผลของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของ
โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จากการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตอนที่7 การประเมินดานความย่ังยืนของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) ของ
โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จากการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมาก  

ตอนที่ 8 การประเมินดานการถายโยงความรูของโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน (LSS) 
ของโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จากการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

ตอนที่ 9 การถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น (LSS) ของโรงเรียนเทศบาล       
เขาทาพระ จากการสอบถามครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนและนักเรียน 
สรุปวา ควรเรงดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และชุมชนควรเขามีสวนรวมหาแนวทางการพัฒนารวมกัน โดยเฉพาะปญหาดานความซื่อสัตย สุจริต 
คือ การพูดความจริง ไมพูดปด ไมโกหก และควรสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกับนักเรียนอยางเปนจริงในทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 


