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บทคัดย่อ1
การวิจัยนี้ใช้วิธีการเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการรับรู้ความสามารถด้านการสอนและจรรยาบรรณความเป็นครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 700 คน ที่กาลังฝึกสอน
ในโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ด้านการสอนของตนเอง และแบบวัดจรรยาบรรณความเป็นครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนาและสหสัมพันธ์สัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การรับรู้
ความสามารถด้านการสอน และจรรยาบรรณความเป็นครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
คาสาคัญ ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การรับรู้ความสามารถด้านการสอน จรรยาบรรณความเป็นครู
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Abstract
This research employed the survey method. It aimed to determine the relationship
between participation in the professional learning community, perception of teaching efficacy and
the teacher’s code of ethics according to the perceptions of pre-service teachers. Data were
1
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Assistant professor, Department of Educational Research and Development, Faculty of Education,
Mahasarakham University
ทุนอุดหนุนงานวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
Corresponding Author E-mail: waraporn.erawan@gmail.com

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2563
Vol. 26 No. 1 : January - June 2020

215

collected from 700 pre-service teachers during their practicum in schools. The Professional Learning
Community scale, the Teaching Efficacy scale and the Teacher Ethics scale were used in collecting
data. Descriptive statistics and Pearson moment-product correlation were employed to analyze the
data. The research results indicated that high positive relationships existed between the
professional learning community, the teaching efficacy and the teacher‘s code of ethics.

Keywords: professional learning community, teaching efficacy, teacher’s code of ethics,
Pre-service teachers
บทนา
วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นวิชาชีพที่ใช้วิธีการแห่งปัญญาและมีลักษณะเฉพาะด้าน ในการ
ให้บริการแก่สังคมที่ต่างจากวิชาชีพอื่น ต้องผ่านการศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษามาอย่างดี และมีการกาหนด
มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อควบคุมความประพฤติ มาตรฐาน และ คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ
มีเอกสิทธิ์และเสรีภาพทางวิชาชีพที่จะแสดงความคิดเห็นอันเป็น คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ “ครู”
นับเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เป็นด่านหน้าในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติให้มี
ศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันใน เวทีนานาชาติ โดยเฉพาะการก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สกศ, 2558)
ดังนั้น ครูมืออาชีพจาเป็นต้องมีสมรรถนะที่จาเป็นอาทิเช่น สมรรถนะด้านความรู้ในเนื้อหา ได้แก่
รอบรู้ศาสตร์ความเป็นครูและเนื้อหาที่วิชาที่สอน รอบรู้ด้านผู้เรียนและรอบรู้บริบทด้านการศึกษา อีกทั้งยังต้อง
มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน
การกากับดูแลการเรียนรู้ และความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู การเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย
ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของสังคม มีความประพฤติที่เป็น แบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย
แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาท และเป็นมิตรกับลูกศิษย์ ตามบทบาทและสถานการณ์ ทางวาจา
สุภาพ จริงใจและสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดกาลังใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และทางใจ มีความเมตตา กรุณา
กตัญ ญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นกัลยาณมิตร อดทน มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนดารงชีวิ ต
อย่างเหมาะสมกับฐานะ และมีความรักศรัทธา ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
และเคารพความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม (ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์, 2552)
คุณลักษณะดังที่กล่าวมา อาจถือได้ว่าเป็นการรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเอง (teaching
efficacy) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของครูที่มีความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สาเร็จ เป็นความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถสอนผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวโน้มที่
จะมีเจตคติทางบวก (Larrivee & Cook, 1979; Soodak & Podell, 1994 อ้างถึงใน Martinez, 2003)
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และครูที่มีการรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเองสูง จะเชื่อมั่นว่าเขาสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียน
แก่นักเรียน และมีการฝึกฝนตนเองได้ดีกว่าครูที่มีการรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเองต่า (Soodak
et al, 1998 อ้างถึงใน Martinez, 2003) ซึ่งองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเอง
นั้น สามารถจาแนกได้หลายลักษณะ เช่น Gibson และ Dembo (1984) แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการ
รับรู้ความสามารถด้านการสอนส่วนบุคคล (Personal Teaching Efficacy: PTE) และด้านการรับรู้ความสามารถ
ด้านการสอนทั่วไป (General Teaching Efficacy: GTE) (Gibson และ Dembo 1984 อ้างถึงใน Gavora, P.
2010) Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001) แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึงนักเรียน
กลยุทธ์การสอน และการจัดการชั้นเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้องค์ประกอบของ Tschannen-Moran and
Woolfolk Hoy (2001) อย่างไรก็ดีปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของครู ได้แก่ การได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการฟัง ดู หรือ อ่าน ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วก็จะนามา
เปรียบเทียบกับตนเองได้ (Bandura, 1986, 1997 อ้างถึงใน Maria Poulou, 2003) นอกจากนี้ ประสิทธิภาพ
การเตรี ยมความพร้ อมของหลั กสู ตรและประสบการณ์การฝึ กสอนในสถานศึ กษาส่ งผลทางตรงกั บการรั บรู้
ความสามารถด้านการสอนของนักศึกษาครูอีกด้วย (Erawan, 2016)
ปัจจุบันมีการนากระบวนการ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community เข้ามา
ดาเนินการในสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาครู ซึ่ง PLC มีความหมาย
เช่นเดียวกับ Community of Practice (CoP) หรือชุมชนการปฏิบัติหน้าที่ของครูนั่นเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เป็นการรวมตัวกันของครูเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทาหน้าที่ครูนั่นเอง โดยมีเป้าหมายหลัก
ร่วมกันคือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กระบวนการ PLC ทาให้ครูไ ด้ทบทวนการปฏิบัติง านของตนเอง
ทบทวนบทบาทหน้าที่ความเป็นครู หรือทบทวนสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของตนเองว่าเป็นอย่างไร (วิจารณ์ พานิช,
2555) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาโรงเรียนอีกประการหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหารและครูในการขับเคลื่อน
สู่การเป็นโรงเรียนสุขภาวะอย่างยั่งยืน เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนและเพิ่มคุณภาพของครู (Dufour andMattos, 2013 อ้างถึงใน Battersby, S. 2015) และการนาเอา
กระบวนการ PLC มาดาเนินการในโรงเรียนเพื่อให้ครูสอนได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการรับรู้
ความสามารถด้านการสอนของครูและเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Battersby, S.,
2015) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบ่งองค์ประกอบของ PLC เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การสร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน (shared values and norms) 2. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน
(collective focus on student learning) 3. การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (collaboration)
4. การเปิดรับการชี้แนะการเยี่ยมชั้นเรียน (expert advice and study visit) และ 5. การสนทนาที่มุ่งสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (reflection dialogue)
จากเหตุผลดัง ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพกับ การรับรู้ค วามสามารถด้านการสอนของตนเอง และจรรยาบรรณความเป็นครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่กาลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
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ในการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาครูที่จะออกไปฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูง สุด
และเป็นครูที่ดีในอนาคต สามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญ ญา
อารมณ์ และสัง คม โดยเป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การรับรู้ความสามารถ
ด้านการสอนของตนเอง และจรรยาบรรณความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งจานวนตัวอย่างได้มาจากการกาหนดขนาดจากการ
คานวณด้วยโปรแกรม G*Power โดยการเลือกกลุ่มการทดสอบ (test family) แบบ F test สถิติการทดสอบ
(statistical test) แบบ linear multiple regression: Fix model, R2 deviation from zero ประมาณค่า
ขนาดอิท ธิพ ลในระดั บปานกลาง ( f 2  0.15 ) ค่า ความน่า จะเป็ น ของความคลาดเคลื่อ นประเภทที่ หนึ่ ง
เท่ากับ .01 (   .01 ) ค่าอานาจการทดสอบ เท่ากับ 0.99 ( 1    0.99 ) และจานวนตัวแปรทานายเท่ากับ
2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 188 คน อย่างไรก็ดีเพื่อให้ตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนของประชากร ผู้วิจัยได้กาหนด
ตัวอย่างเพิ่มเป็น 700 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage random
sampling) รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนนักศึกษาจาแนกตามมหาวิทยาลัย เพศของนักศึกษา และภูมิภาค
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มหาวิทยาราชภัฎ
นครสวรรค์
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี

ภาคเหนือ

ภาคกลาง/
ตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

รวม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

21
118
69

3.0
16.9
9.9

-

-

-

-

-

-

21
118
69

3.0
16.9
9.9

-

-

65
42

9.3
6.0

-

-

-

-

65
42

9.3
6.0
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ตาราง 1 (ต่อ)

มหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
7. มหาวิทยาราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง
8. มหาวิทยาราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
9. มหาวิทยาราชภัฎชัยภูมิ
10. มหาวิทยาราชภัฎ
มหาสารคาม
11. มหาวิทยาราชภัฎ
นครราชสีมา
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ภาคเหนือ

ภาคกลาง/
ตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

รวม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

-

-

20

2.9

-

-

20

2.9

-

-

-

-

140

20.0

-

-

140

20.0

-

-

-

-

101

14.4

-

-

101

14.4

-

-

-

-

-

-

65
41

9.3
5.9

65
41

9.3
5.9

-

-

-

-

-

-

18

2.6

18

2.6

208

29.7

107

15.3

261

37.3

124

17.7

700

100.0

43
165
208

6.1
23.6
29.7

26
81
107

3.7
11.6
15.3

63
198
261

9.0
28.3
37.3

22
102
124

3.1
14.6
17.7

154
546
700

22.0
78.0
100.0

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบวัดการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) แบบ
วัดการรับรู้ความสามารถด้านการสอน และ 3) แบบวัดจรรยาบรรณความเป็นครู ซึ่งทั้ง 3 ฉบับ มีลักษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ (0 ถึง 5) และมีขั้นตอนการสร้างที่เหมือนกัน กล่าวคือ ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การรับรู้ความสามารถด้านการสอน และจรรยาบรรณ
ความเป็นครู จากนั้น กาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และจานวนข้อคาถามที่ต้องการวัด จากนั้นสร้างข้อคาถาม
ตามที่ระบุไว้และนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาข้อคาถามที่สร้างขึ้นว่าสอดคล้องกั บนิยาม
เชิง ปฏิบัติการหรือไม่เพียงใด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษาหรือเป็นนักวิชาการที่มี
ความเชี่ย วชาญด้า นชุ มชนแห่ ง การเรี ยนรู้ท างวิช าชี พ และด้า นการวัด และประเมิน ผลทางการศึก ษา ที่ มี
ประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อนามาหาค่า IOC พบว่า ทุ กข้อผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ค่า IOC
มากกว่า 0.5) คือมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
จากนั้น นาแบบวัดทั้ง 3 ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึก ษาครูชั้นปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัว อย่า ง
จานวน 560 คน และหาค่าอานาจจาแนก ด้วยการวิเคราะห์ Item Total Correlation ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 3
ฉบับ มีค่า r อยู่ระหว่าง .779 – 0.918 ซึ่งใช้ได้ทุกข้อ โดยแบบวัดการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ จานวน 17
ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.779-0.889 แบบวัดการรับรู้ความสามารถด้านสอน จานวน 12 ข้อ มีค่า
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อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.847-0.879 และแบบวัดจรรยาบรรณความเป็นครู จานวน 9 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก
อยู่ร ะหว่า ง 0.858-0.918 จากนั้น นาไปหาค่าความเชื่อ มั่น ด้ว ยการหาค่า สัม ประสิท ธิ์แ อลฟาครอนบาค
(cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งพบว่า แบบวัดการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ แบบวัดการรับรู้ความสามารถด้านการสอน และแบบวัด จรรยาบรรณความเป็นครู โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ .981 .976 และ .975 ตามลาดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์
ทดลองใช้เครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือดัง กล่าวทางไปรษณีย์ไปยังมหาวิทยาลัยทั้ง 22 แห่ง (ทดลองใช้ 3 แห่ง
และเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 19 แห่ง)
3. ผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยประสานกั บ อาจารย์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบฝ่ า ยพั ฒ นานิ สิ ต /ฝ่ า ยฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พครู /ฝ่ ายบริ หาร ของแต่ ล ะมหาวิท ยาลั ยที่ เป็ นกลุ่ มตั วอย่า ง เพื่อ ให้ ช่ว ยประสานกั บ
นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5
4. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ขั้นตอนทดลองใช้เครื่องมือ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อสอบ ได้แก่ ค่าอานาจจาแนก ด้วยวิธี Item
Total Correlation และค่าความเชื่อมั่น ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่าง ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย
1. จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจานวน 700 คน พบว่า
การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( M =3.352 SD =.773) โดย
รายด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ซึ่งด้านการสะท้อนผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( M =3.436
SD =.815) รองลงมาคือ การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ร่วมกัน ( M =3.406 SD =.798) ด้าน
การร่วมมือรวมพลังกัน ( M =3.329 SD =.835) ด้านการเปิดรับการชี้แนะและการเยี่ยมห้องเรียน ( M =3.317
SD =.874) และด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ( M =3.296 SD =.819) ตามลาดับ
ส าหรั บ การรั บ รู้ ค วามด้ า นการสอนของตนเองนั้ น ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( M =3.525
SD =.665) เมื่ อ พิ จารณารายด้ านพบว่ าทุ ก ด้ านมี ค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มากเช่ น กั น โดยกลยุ ทธในการสอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( M =3.535 SD =.680) รองลงมาคือ ด้านการจัดการชั้นเรียน ( M =3.351 SD =.680) และ
ด้านการเข้าถึงนักเรียน ( M =3.510 SD =.689) ตามลาดับ และในด้านจรรยาบรรณความเป็นครูก็อยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ( M =3.687 SD =.617) รายละเอียดดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเข้าร่วมชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การรับรู้
ความสามารถด้านการสอนของตนเอง และจรรยาบรรณความเป็นครู
ตัวแปร
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

M

SD

3.352

.773

แปลความหมาย
ปานกลาง

การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน

3.296

.819

ปานกลาง

การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ร่วมกัน

3.406

.798

ปานกลาง

การร่วมมือรวมพลังกัน

3.329

.835

ปานกลาง

การเปิดรับการชี้แนะและการเยี่ยมห้องเรียน

3.317

.874

ปานกลาง

การสะท้อนผลการเรียนรู้
การรับรูค้ วามสามารถด้านการสอนของตนเอง

3.436

.815

ปานกลาง

3.525

.665

มาก

กลยุทธ์ในการสอน

3.535

.680

มาก

การจัดการชั้นเรียน

3.531

.711

มาก

การเข้าถึงนักเรียน

3.510

.689

มาก

จรรยาบรรณความเป็นครู

3.687

.617

มาก

2. ผลการศึกษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการเข้า ร่ว มชุม ชนแห่ง การเรีย นรู้ท างวิช าชีพ การรับ รู้
ความสามารถด้านการสอนของตนเอง และจรรยาบรรณความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเข้ า ร่ ว มชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ การรั บ รู้
ความสามารถด้านการสอนของตนเอง และจรรยาบรรณความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรจรรยาบรรณความเป็นครูมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเองสูงที่สุด ( r  .754 ) รองลงมาคือ การเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเอง ( r  .683 )
และการเข้าร่วมชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชี พมีความสัมพันธ์กับจรรยาบรรณความเป็นครู ( r  .558 )
ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การรับรู้ความสามารถด้านการ
สอนของตนเอง และจรรยาบรรณความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n=700)
จรรยาบรรณความเป็นครู
การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
การรับรูค้ วามสามารถด้านการสอน

จรรยาบรรณ
ความเป็นครู
1

การเข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

.558**

1

.754**

.683**

การรับรูค้ วาม สามารถ
ด้านการสอน

1
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อภิปรายผล
1. จรรยาบรรณความเป็นครูมีความสัมพันธ์กั บการรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเอง
( r  .754 ) ทั้ง นี้อาจเนื่องจากจรรยาบรรณความเป็นครูเปรียบเสมือนแนวทางที่เอื้อให้ครูผู้สอนได้จัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน และยังช่วยให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากครูผู้สอนมีความเป็นครูสูงก็จะ
ทาให้ประสบความสาเร็จในอาชีพครู (Karma Sherpa. 2018) ดังนั้นจะเห็นว่าความเป็นครูมีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ความสามารถด้านการสอนของครู อย่างไรก็ดียังไม่มีการศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรนี้
2. การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถด้านการสอน
ของตนเอง ( r  .683 ) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่โรงเรียนได้ใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กากับติดตามประเมินผลร่วมกันภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้บริหาร ครูและนิสิตฝึกประสบการณ์ได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในทุกสัปดาห์ จึงส่งผลดีต่อตัวครูและผู้เรียน การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
โรงเรียนอีกประการหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหารและครูในการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียน
สุขภาวะอย่างยั่งยืน เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและเพิ่ม
คุณภาพของครู (Dufour andMattos 2013 อ้างถึงใน Battersby, S. 2015) และการนาเอากระบวนการ PLC
มาดาเนินการในโรงเรียนเพื่อให้ครูสอนได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการรับรู้ความสามารถด้าน
การสอนของครูแ ละเพื่อ สนับ สนุน การเรีย นรู้ข องผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Battersby, S. 2015)
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) ที่ส่งเสริมให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผู้อานวยการสถานศึกษาควรร่วมมือกันเพื่อ กาหนดนโยบายให้ใช้ Professional Learning Community เป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ (learning outcome) ในทุกโรงเรียน สร้างวัฒนธรรม
การทางานแบบ “บังคับและยืดหยุ่น” (loose and tight) ส่งเสริมพลังเกื้อหนุนพลังศักยภาพ (empower)
แก่ผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นา การพัฒนา Professional Learning Community จัดโครงสร้าง และ
ระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ จากระบบตัวใครตัวมันมาเป็นระบบทีม หรือ
วัฒนธรรมรวมหมู่ (collective culture) หาทางช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนล้าหลังเป็นทีม สร้างกระบวนการวัด
และกาหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า (progress indicators) เอาใจใส่ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และให้ครูร่วม
ตัดสินใจกันเป็นทีม
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hord (1997) ที่ได้ทาการสังเคราะห์รายงานการวิจัย
เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คาถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจาก
โรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
ซึ่งพบว่าการดาเนินการในรูปแบบ PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่ม
ความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจ
อย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือ
เป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น มีการค้นพบความรู้และความเชื่อ
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ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหา
สาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้น จนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและ
อุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ (Hord, 1997 อ้างถึงใน วรลักษณ์ ชูกาเนิด และ เอกรินทร์ สังข์ทอง, 2557)
ดังนั้น กระบวนการ PLC จึงทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้พัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
ตนเองให้ดแี ละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้การรับรู้ความสามารถด้านการสอนของตนเองดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า การรับ รู้ค วามสามารถด้ านการสอนของนั กศึ กษาฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พอยู่ใ นระดั บมากทุก ด้า น
ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ การสอน การจัดการชั้นเรียน และการเข้าถึงนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เรวณี ชัยเชารัตน์ (2560) ที่ใช้กระบวนการทดลองใช้กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ED18401) แก่นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ซึ่งพบว่า หลังการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพตามกระบวนการ นักศึกษาครูมีพัฒ นาการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ในระดับดีซึ่งสูงกว่าก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
อย่างไรก็ดีผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพของ เรวณี ชัยเชารัตน์ และ
คณะ (2561) ที่ศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้า
ร่วมกระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตภาคสนาม และการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกรณีศึกษา 11 คน ครูพีเลี้ยง 13 คน อาจารย์
นิเทศก์ 5 คน เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาเมื่อเข้าร่วม
กระบวนการ พบว่า เมื่อเข้าร่วมกระบวนการกรณีศึกษาทุกคนสามารถแก้ไขปัญหาในการออกแบบการเรียน
การสอนได้ทุกปัญหาทาให้กรณีศึกษามีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
(1) สามารถกาหนดโครงสร้างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระได้เหมาะสม (2) สามารถเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิค
การสอนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ (3) สามารถเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนหลากหลายมากขึ้น ใช้วิธีสอนอื่นนอกเหนือจากการบรรยาย (4) สามารถจัดลาดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน (5) สามารถออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ และ (6) สามารถกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ควรปลูกฝังให้ผู้นักศึกษาครูมีความเป็นครูหรือมีจรรยาบรรณวิชาชีพให้มากขึ้น เพราะเป็น
สิ่งจาเป็นและสาคัญในการทาหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน
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1.2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกระบวนการ PLC เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นาในการจัดกระบวนการ PLC
1.3 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการผลิตครู ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นากระบวนการ
PLC มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเกิดความคุ้นชินกับ
กระบวนการดังกล่าว และพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึก ษาความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุร ะหว่า งตัว แปรเหล่า นี้ โดยนาตัว แปร การรับ รู้
ความสามารถด้านการสอนเป็นตัวแปรตาม เพื่อดูว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรดังกล่าว
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อตัวแปรการรับรู้ความสามารถด้านการสอน
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