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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
  การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ผู้วิจัย :  นางสาววรลักษณ์   นิตยธรรม   วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 
ปีการศึกษา  :  2564 
 

 การวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ เพื ่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียศาลจ้าวอาม้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3) ทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 4) เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Methods)   
โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ประชากรและกลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะครูโรงเรียน     
ศาลจ้าวอาม้า อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่  ค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 

 ผลการศึกษา พบว่า :  
 1. สภาพปัจจุบันชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้าอยู่ในระดับมาก และความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
 2. ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื ่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ  วัตถุประสงค์ 
เนื้อหา กระบวนการ และการวัดและประเมินผล ผลการตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด  
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 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า พบว่า ก่อนการอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และหลังการอบรมภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด   
 4. ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการนำไปปฏิบัติของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าว
อาม้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
คำสำคัญ : 1) รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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Abstract 
The Development of professional learning community to reinforce active learning            
capacity of Sanjaw - Arma School under Samutsongkhram Primary Educational 
Service Area Office 
Researcher  :  Woralak  Nitayatum 

Senior Professional Level Director of Sanjaw-Arma School 
Academic Year  :  2021 
 
 This research aims to (1) study the needs of professional learning community 
to reinforce active learning capacity of Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram 
Primary Educational Service Area Office, (2) create and check styles of professional learn-
ing community to reinforce active learning capacity of Sanjaw – Arma school under Sam-
utsongkhram Primary Educational Service Area Office, (3) try out the styles of professional 
learning community to reinforce active learning capacity of Sanjaw – Arma school under 
Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office, and (4) evaluate the most 
appropriate possibility and beneficial style of professional learning community to 
reinforce active learning capacity of Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram 
Primary Educational Service Area Office. The research methodologies are (1) to study 
the needs of professional learning community to reinforce active learning capac-
ity of Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram Primary Educational Service Area 
Office by 8 teachers of Sanjaw – Arma school in Samutsongkhram Primary Educational 
Service Area Office, (2) to create and check styles of professional learning commu-
nity to reinforce active learning capacity of Sanjaw – Arma school under Samut-
songkhram Primary Educational Service Area Office by 10 experts, (3) to try out the 
styles of professional learning community to reinforce active learning capacity of Sanjaw 
– Arma school under Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office by 8 
teachers of Sanjaw - Arma School, and (4) to evaluate the most appropriate possibility 
and beneficial style of professional learning community to reinforce active learning capacity 
of Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office 
by 8 teachers of Sanjaw - Arma School. The researcher employed frequency, percentage, 
mean, and standard deviation as research tools.   
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 The results showed that overall of professional learning community at present 
was fair, the needs of professional learning community were in highest level, professional 
learning community to reinforce active learning capacity at present was in high levels, 
and the need to reinforce active learning capacity was also in high level.  
 Moreover, the results from creating and checking professional learning community 
to reinforce active learning capacity Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram               
Primary Educational Service Area Office revealed that the correctness of style principles, 
purposes, content, processes, and evaluation to develop the experts was in high level as 
well. Furthermore, the possibility of these correctness was in the highest level. Likewise, 
the possibility and the evaluation of booklet used to reinforce active learning capacity 
Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office 
were in the highest level.  
 Apparently, the result from trying out the styles of professional learning community 
to reinforce active learning capacity of Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram 
Primary Educational Service Area Office disclosed that the overall was in the high level 
while before training was in also high level.   
 Eventually, the result from the evaluation showed that the overall was in high 
level while the usefulness of professional learning community to reinforce active learning 
capacity of Sanjaw – Arma school under Samutsongkhram Primary Educational Service 
Area Office was in the highest level.   


