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ช่ือเรื่อง  รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะ 

การออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ 

ผูวิจัย  วีรพล ธิกะ 

ปท่ีทำวิจัย 2563 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหองคประกอบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

แบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ 2) สราง

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของ

ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือ

สรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรกุของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ 4) ประเมินรูปแบบชมุชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียน

อนุบาลเพชรบูรณ 

วิธีการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะหองคประกอบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

แบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ โดยการ

วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง ประชากรท่ีใช คือ ผูบริหาร และครูของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ จำนวน 142 คน เครื่องมือท่ีใช คือ 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ 2) สรางรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบ

ออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ โดยการสัมมนาอิง

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา คาความถ่ี และคารอยละ 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาล

เพชรบูรณ ศึกษาจากประชากรท้ังหมด คือ ครูผูสอนของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ จำนวน 129 คน ในป

การศึกษา 2564  เครื่องมือท่ีใช คือ แบบบันทึกคะแนน สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย 4) ประเมิน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครู

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ โดยศึกษาจากกลุมประชากรท้ังหมด คือ ผูบริหารงาน 4 คนจาก 4 ฝายงานครูผูสอน 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ จำนวน 129 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 14 คน ในป

การศึกษา 2564 รวม 147 คน เครื่องมือท่ีใช คือ แบบประเมินรูปแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช 

ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการวิเคราะหองคประกอบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสราง

สมรรถนะการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรยีนอนุบาลเพชรบูรณ ประกอบดวย 8 องคประกอบ 

81 ตัวบงชี้ ไดแก 1) กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 15 ตัวบงชี้ 2) การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ 12 ตัวบงชี้ 3) 

เทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน 13 ตัวบงชี้ 4) ชุมชนกัลยาณมิตร 10 ตัวบงชี้ 5) ภาวะผูนำทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล 13 ตัวบงชี้ 6) การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 7 ตัวบงชี้ 7) การสรางคานิยมและวิสัยทัศน 6  

ตัวบงชี้ และองคประกอบท่ี 8 โครงสรางสนับสนุนชุมชน 5 ตัวบงชี้ 

2. รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการ

เรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 สวนนำ ประกอบดวย

หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบ สวนท่ี 2 เนื้อหา ประกอบดวย 2.1 กระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลน ไดแก 1) ภาวะผูนำทางเทคโนโลยีดิจิทัล 2) การสรางคานิยมและวิสัยทัศน 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน 4) กิจกรรมการเรียนรูเชิงลึก 5) การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ 6) ชุมชน

กัลยาณมิตร 7) การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 8) โครงสรางสนับสนุนชุมชน 2.2 การพัฒนาสมรรถนะ

การออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครู ไดแก ความรู ทักษะ และทัศนคติ สวนท่ี 3 ปจจัยสูความสำเร็จ และ

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบวา รูปแบบ มีความเหมาะสม  

3. ผลการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ พบวา 1) นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึนทุกระดับชั้น 2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

3 มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของผลการทดสอบพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) เพ่ิมข้ึน 3) 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) กลุม

สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 4) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC 

AWARDS) รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ 

ดานวิชาการ ครูผูสอนไดรับรางวัลจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลิปการสอนเสมือนจริง นวัตกรรมแบบ Active Learning 

Innovation ดวยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps  

4.  รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแบบออนไลนเพ่ือสรางสมรรถนะการออกแบบการ

เรียนรูเชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ในภาพรวมท้ัง 3 สวน มีความถูกตอง ความเหมาะสม ความ

เปนไปได อยูในระดับมาก และมีความเปนประโยชน อยูในระดับมากท่ีสุด 
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Abstract 
 

This purposes of this research were to: 1) analysis components of an online 

professional learning community for the enhancing management competency on active 

learning of teachers in Anuban Phetchabun School, 2) create an online professional learning 

community model for the enhancing management competency on active learning of teachers 

in Anuban Phetchabun School, 3) study the results of using an online professional learning 

community model for the enhancing management competency on active learning of teachers 

in Anuban Phetchabun School, and 4) evaluate an online professional learning community 

model for the enhancing management competency on active learning of teachers in Anuban 

Phetchabun School. 

The research methodology consisted of 4 steps: 1) analysis components of an online 

professional learning community for the enhancing management competency on active 

learning of teachers in Anuban Phetchabun School by analyzing related documents and 

researches, interviewing 5 experts a structured interview. The population of 142 administrators 

and teachers. The tools by using the 5-level estimation scale questionnaire. The statistics 

consisted frequency, percentage, mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis: 

EFA, 2) create an online professional learning community model for the enhancing 

management competency on active learning of teachers in Anuban Phetchabun School were 

examined by holding the connoisseurship from 9 experts. The statistics used were frequency 

and percentage, 3) the results of using of an online professional learning community model for 

the enhancing management competency on active learning of teachers in Anuban Phetchabun 

School. The population used for 129 teachers in academic year 2019. The statistics employed 

were percentage and mean, 4) the evaluation of an online professional learning community 

model for the enhancing management competency on active learning of teachers in Anuban 

Phetchabun School. The population used for 4 administrators, 129 teachers and 14 committee, 

totally 147 people. The tools by using the evaluation form with 5-level estimation scale. The 

statistics used were mean, and standard deviation.  



(4) 
 

The findings were as follows: 

1. Analysis components of an online professional learning community for the 

enhancing management competency on active learning of teachers in Anuban Phetchabun 

School were 8 components and 81 variables were as follows: 1) learning Activities 15 indicators, 

2) learning and professional development 12 indicators, 3) Online Information Technology 13 

indicators, 4) Caring Community 10 indicators, 5) Digital Technology Leadership 13 indicators, 6) 

Developing a network of cooperation 7 indicators, 7) Creating Values and Vision 6 indicators, and 

8) Supportive Structure 5 indicators.  

2. An online professional learning community model for the enhancing management 

competency on active learning of teachers in Anuban Phetchabun School comprised 3 parts 

were as follows: Part 1, principles and objectives of the model. Part 2, the content of the 

model consists of 2.1 process of an online professional learning community; an online 

professional learning community, Creating Values and Vision, Online Information Technology, 

learning Activities, learning and professional development, Caring Community, Developing a 

network of cooperation, Supportive Structure. 2.2 Development of enhancing management 

competency on active learning of teachers; Knowledge, Skill, attitude. Part 3 Factors for 

Success. A model were appropriate.  

3. The results of using an online professional learning community model for the 

enhancing management competency on active learning of teachers in Anuban Phetchabun 

School shown that; 1) learning achievements of primary 1-6 students in mathematics subject 

were increased all levels. 2) Grade 3 students had an average score increase in mathematics 

subject of national basic test results (NT). 3) Grade 6 students had the average score increased 

for mathematics subject of national basic test results (O-NET). 5) Anuban Phetchabun School 

received the OBEC AWARDS award, the gold medal runner-up award. excellent academy Large 

primary school category academic teachers were awarded prizes for innovation in teaching and 

learning in the epidemic situation. of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Semester 1, Academic 

Year 2021 Virtual teaching clip, Active Learning Innovation with advanced thinking process based 

on GPAS 5 Steps. 

4. An online professional learning community model for the enhancing management 

competency on active learning of teachers in Anuban Phetchabun School in the overall of 3 

parts were at the high level, when it was considered each aspect found that: the accuracy, the 

propriety, and the feasibility were at a high level, but the utility was at a highest level. 

 


