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1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพทั้งสามรอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2557 พบว่า ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีระดับดีถึงระดับดีมากทั้งสามรอบ มีจ านวน 4,420 แห่ง 
จากทั้งหมด 31,375 แห่ง  กลุ่มโรงเรียนที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินทั้ง 
3 รอบ จ านวน 1,755 แห่ง และกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ รอบ 2 แต่ไม่ผ่านการประเมินใน
รอบที่ 3 จ านวน 9,418 แห่ง ซึ่งผลการประเมินเหล่านี้แสดงให้เห็นภาพรวมทั้งประเทศที่ต้องมี      
การแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ คือ                 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ในภาพรวมผลการทดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของปี
การศึกษา 2557 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาฯ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2558 ต่ ากว่าปีการศึกษา 
2557 เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมีค่าสูงขึ้นแต่ทุกวิชาคะแนน
เฉลี่ยก็ไม่ถึงร้อยละ 50  (เดลินิวส์, 2559)  
 เมื่อพิจารณาผลของการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี จากรายงาน
ผล  การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2, 2560) พบว่า ปีการศึกษา 
2558 วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (50.77 , 49.36) และ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า วิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (50.77 , 43.21 , 
39.33) ตามล าดับ วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (42.55) มีเพียงวิชาภาษาไทยที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50  
 วิชาที่มีคะแนนต่ าทั้ งในภาพรวมระดับประเทศและในจังหวัดนนทบุ รี  คือ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เห็นได้จากผลการสอบจากหลายส านัก เช่น 
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษยังคงอยู่ในกลุ่มวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (23.98) (บุญเลิศ วงศ์พรม 2559) นอกจากนี้ จาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดย สทศ. ซึ่งในปีการศึกษาล่าสุด คือ ปี 
2559 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีผู้เข้าสอบ
ทั้งสิ้น 378,779 คนนั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 27.76 จาก 100 คะแนน จากผลการสอบและการใช้
ภาษาอังกฤษดังกล่าว ท าให้หลายฝ่ายต้องวิเคราะห์ว่าสาเหตุนั้นมาจากเร่ืองใด จากการวิเคราะห์
งานวิจัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ปัญหาใหญ่ที่ส าคัญมาจากครูผู้สอน ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2559) 
นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้าไปเก็บ
ข้อมูลและท าวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาไทยก็พบว่าประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองของระบบการศึกษาอย่าง
มาก โดยเฉพาะในเร่ืองของปัญหาครูที่ถือเป็น “จุดบอด” ที่แก้ยากที่สุด และยังถือเป็นปัญหาใหญ่ที่
ต้องยอมรับว่ารัฐบาลไทยปล่อยปละละเลยดูแลครูมานานมาก และนานกว่า 20 ปี 
 ส าหรับในระดับปฐมวัยถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิตและการพัฒนาเยาวชนใน
อนาคต โดยเฉพาะเป็นวัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับประถมศึกษา ก็พบว่ายังคง
มีปัญหา ดังที่กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลว่าเด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤตทางด้านพัฒนาการ 
พบว่าล่าช้าต่ ากว่ามาตรฐานถึงร้อยละ 30 และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการศึกษาของเด็กไทย
ในระดับอ่ืน ๆ (เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2559)  การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุระหว่าง
แรกเกิดถึง 6 ขวบนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กในช่วงวัยนี้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงดู ครูปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 
 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียนในทุกระดับ คือ คุณภาพ
ครู หรือกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง คือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูประจ าการในทุกระดับเร่ิม
ตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นมา สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (2549, น.1) ที่ระบุว่า สมรรถนะเป็นมาตรฐานและเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จากทั้งหมด 11 
มาตรฐาน เร่ือง สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ ปรากฏในด้านมาตรฐานความรู้ มาตรฐานที่ 6  
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โดยมาตรฐานที่ 6 ก าหนดว่า สาระความรู้ด้านการจัด      
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้              
การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ 3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
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4) การจัดการชั้นเรียน 5) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 1) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง และ2) สามารถ
สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) สรุปได้ดังนี้ 1) สภาพและปัญหาด้าน
ครู พบว่า ครูผู้สอนไม่ได้จบการศึกษาในวิชาเอกที่สอนโดยตรง ครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนมาก ครูมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ครูต้องสอนหลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ครูใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการมากท าให้สนใจการสอนน้อยลง ครูสอนโดยไม่
มีสื่อการสอน ครูให้ความส าคัญกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมากกว่ากลุ่มสาระรอง ครูขาดความรู้    
ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง ครูขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ครูขาดการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 2) สภาพและปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียน    
การสอนของครูส่วนใหญ่เน้นการบรรยายและยังใช้สื่อนวัตกรรมการสอนน้อย  ครูส่วนใหญ่มี     
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่ไม่ได้จัดการเรียนรู้ตามแผนเท่าที่ควร การจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนการสอนไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  จ านวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไปท าให้การเรียน         
การสอนไม่มีประสิทธิภาพ การจัดชั้นเรียนแบบเรียนร่วมเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และควบคุมชั้นเรียนได้ยาก 3) สภาพและปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่
ใช้สื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ครูขาดความรู้และทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อ สื่อการสอน
ที่ได้รับจากส่วนกลางไม่ตรงกับเนื้อหาและความต้องการของครู สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน
การสอนไม่เหมาะสมกับผู้เรียน 4) สภาพและปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการเรียน พบว่า ครู
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม ครูขาดทักษะในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา และสถาบันการศึกษา
ที่ผลิตครู และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพครูประจ าการในวิชาเฉพาะ เช่น 
สมาคมครูภาษาไทย สถาบันภาษาไทย สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand 
TESOL) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  
บรมราชกุมารี ที่มีความพยายามจะยกระดับคุณภาพของครูให้มีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูหรือการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูซึ่งเป็นตังบ่งชี้ว่า   



 4 

ถ้าครูต้องการจัดการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายจะต้องมีความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะด้านใดบ้างเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสมรรถนะการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศชาติ  
 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูจึงมีความส าคัญที่ต้องมีการพัฒนา
ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานด้านการสอนหรือการท างานในวิชาชีพครู และเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึง
ต้องมีกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพครู (teacher professional development) ที่เป็นกระบวนการ
ยกระดับความรู้ แนวคิด ศักยภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูให้เป็นครูที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการท าอย่างต่อเน่ือง รูปแบบและวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู 
อาจมีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การเรียนผ่านเครือข่าย และการสร้างเครือข่ายครู 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิชาชีพครูยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร สะท้อนจากปัญหา
ของการจัดการเรียนการสอนที่ยังคงมีอยู่หลายประการ โดยเฉพาะการพัฒนาในรูปแบบของการ
อบรมเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากครูน าความรู้จากการอบรมไปใช้ได้น้อยในห้องเรียนจริง จากผลวิจัย
พบว่าครูที่ได้รับการอบรมปฏิบัติการ 1 คร้ัง ที่ใช้เวลา 14 ชั่วโมง หรือน้อยกว่าจะไม่มีผลต่อการ
เรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Darling-Hammond, Wei, 
Andree, Richardson, & Orphanos, 2009) แต่การพัฒนาวิชาชีพครูที่ต่อเนื่องและบูรณาการกับการสอน
ประจ าวันของครู ผลการวิจัยพบว่า ครูจะช่วย ให้นักเรียนเลื่อนระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนได้อย่างมี
นัยส าคัญ (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 2007) ดังนั้น รูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพครูใน
ปัจจุบันจึงเน้นที่การมีส่วนร่วมของครูในการที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และการปฏิบัติจริง            
ครูยังคงต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์ที่เป็นห้องเรียนจริงอีกด้วย (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล, 2560) 
 ปัจจุบันกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทยเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งน าโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คนปัจจุบันที่ได้มอบนโยบาย เร่ือง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" หรือ Professional Learning 
Community ที่เรียกว่า PLC มาใช้ในการพัฒนาครู โดย PLC เป็นกระบวนการท างานร่วมกันอย่าง
ร่วมมือร่วมใจของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นส าคัญ การท างานร่วมกันตั้งแต่การวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน สมาชิก
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถจัดได้ 2 กลุ่มหลัก คือ 1) สมาชิกส่วนที่เป็นครูผู้สอนที่มี
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หน้าที่ รับผิดชอบใกล้เคียงกัน อาจเป็นกลุ่มของครูผู้สอนในแต่ละระดับ  ส่วนใหญ่ใช้ใน 
การรวมกลุ่มของสมาชิกครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หรือกลุ่มครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้ในการรวมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา และ 2) สมาชิกส่วนที่เป็น 
นักการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักการศึกษาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่
ว่าจะในด้านหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด (Hord, Roussin and Sommers, 2009)  
 ส าหรับการจัดกลุ่มครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียกว่าเป็น ชุมชนการเรียนรู้ย่อย (Small 
Learning Community) เป็นกลุ่มครูผู้สอนที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนหรือเขตพื้นที่ก าหนดไว้ในประเด็นเดียวกันที่เรียกว่า “การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน” หรือ “Lesson Study” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาครูที่มีการรวมกลุ่มของครู โดยมุ่งที่การพัฒนา
ตัวบทเรียน ซึ่งหมายถึงแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมทั้ง การใช้สื่อ  
การเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผล มีการสังเกต และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ใน
บริบทการท างานจริง เป็นวงจรการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิด    
การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Murphy and Dale, 2005)  
 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีต้นก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่นกว่า 130 ปี และถูกน ามาใช้
อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครู
วิชาชีพที่มุ่งเน้นการร่วมกันท างานของกลุ่มครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกัน การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (lesson Study) เป็นรูปแบบ        
การพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอนด้วยตัวครูเอง 
(Teacher-led instructional improvement) ท าให้การจัดการเรียนรู้ของครูมีการพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน
มั่นคง (Lewis and Perry, 2003)  
 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันถูกน าไปใช้อย่าง
แพร่หลาย เน่ืองจากกระบวนการน้ีสามารถท าให้ครูมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เป็นหลัก โดย
กระบวนการปฏิบัติจะท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ  
แนวปฏิบัติในการสอน ส่งผลให้ครูปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  สามารถพัฒนาการปฏิบัติการสอนของ
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ครูที่มาจากการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทจริง ได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือ
จากเพื่อนครูในแนวปฏิบัติของการพัฒนาบทเรียน ที่ส าคัญจะเป็นกระบวนการปรับปรุงการจัด      
การเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายส าคัญในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูคือ    
การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนจากเพื่อนครูด้วยกัน ท าให้เกิดการยอมรับข้อบกพร่องของ
ตนเอง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
 ลักษณะของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่แตกต่างจากวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู
โดยทั่วไป คือ (1) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเปิดโอกาสให้ครูได้มองเห็นการสอนและการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนการสอน การท าแผนการสอนไป
ใช้ การสังเกตการสอน และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในชั้นเรียน การที่ได้สังเกตการ
สอนจริงในชั้นเรียน ท าให้ครูได้เข้าใจและเห็นภาพว่าการสอนที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนก าลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น (2) นักเรียนเป็นหัวใจส าคัญของโปรแกรมพัฒนาครู 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจของนักเรียนผ่าน
ทางการสังเกตการสอนและการอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสอน (3) การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันท าให้ครูได้มีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร  
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครู ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน และมีความคาดหวังว่าจะท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 โดยมีค าถามวิจัยดังนี้  
 1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูหลังจากการเข้าร่วมการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมี     
การพัฒนาหรือไม่ อย่างไรและมากน้อยเพียงใด  
 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูเป็นอย่างไร 
  

2.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
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 2.2 เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ส่งเสริมสมรรถนะการจัด       
การเรียนรู้ของครู 

 

3.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 3.1  ขอบเขตด้ำนกลุ่มที่ศึกษำ  

กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ครูระดับประถมศึกษาในกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และครูระดับปฐมวัยโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ที่มี
จ านวนนักเรียน ไม่เกิน 1,000 คน  จ านวน 9 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์
การเลือกโรงเรียนประถมศึกษาที่ผู้บริหารสนใจและให้การสนับสนุนการด า เนินงานอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างการด าเนินการวิจัย เกณฑ์การเลือกครู คือ มีความสนใจและยินดีเข้าร่วมการด าเนินงานด้วย
ความสมัครใจ รับผิดชอบวิชาตามที่ก าหนดสามารถรวมกลุ่มครูอย่างน้อย 2 คน เป็นทีมได้  

ในการท างานเป็นทีมของครูในการพัฒนาบทเรียนแต่ละคร้ัง จะมีบทบาทแตกต่าง
กัน ประกอบ ครูผู้สอน ครูร่วมทีม และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งแต่ละทีมมีการหมุนเวียนบทบาทใน
แต่ละบทเรียน งานวิจัยนี้ท าการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เฉพาะครูกลุ่มศึกษาที่มีบทบาท
เป็นครูผู้สอนในแต่ละบทเรียน เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลสมรรถนะได้ครบตามองค์ประกอบของ
กรอบแนวคิดสมรรถนะ คือ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้  
 3.2  ขอบเขตระยะเวลำกำรท ำวิจัย 
  ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561 ใน
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จ านวนอย่างน้อย 2 บทเรียน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน 
กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 4 เดือน 
 

4.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครู สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 กรอบแนวคิด ค าว่า สมรรถนะ competency เป็นไปตามนิยามของ David McClelland 
(1973) และ David D. Dubois & William J Rothwell (2004) ที่หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
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เป็นผลมาจากความรู้ (knowledge) ทักษะ/ความสามารถ (skill/ability) และคุณลักษณะอื่นๆ ที่รวมถึง 
ทัศนคต ิค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self-concept) แรงจูงใจ (motive) บุคลิกลักษณะของ
คนนั้น ๆ (trait) เช่น ความเป็นผู้น า น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ที่มีผลท าให้การปฏิบัติงานในเร่ืองใด 
เร่ืองหนึ่งประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  น ามาสู่กรอบแนวคิดของค าว่า สมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ครูแสดงออก
ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและการท างานร่วมกับเพื่อนครูในกลุ่ม เพื่อการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ/ความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน โดยความรู้และความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้กรอบแนวคิด ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน  
(Pedagogical Content Knowledge หรือ PCK) ที่หมายถึง “ประเภทของความรู้ที่จ าเพาะและเป็นองค์
ความรู้ที่นอกเหนือจากความรู้ด้านเนื้อหา องค์ความรู้นี้ คือการบูรณาการมิติของความรู้ด้านต่างๆ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสอนในเนื้อหานั้น” (Shulman, 1986) และจากการก าหนดสมรรถนะหลัก 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (curriculum and learning management) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2553)  รวมทั้งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ แบ่งความรู้และความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครู 
ออกเป็น 4 ด้านย่อย 1) การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยรูปแบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาครูที่ใช้การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนาสมรรถนะ 
เน้นการพัฒนาผ่านการสอน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในขั้นตอนของการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ผ่านการวิเคราะห์และการสะท้อนตนเองในการจัดการเรียนรู้เมื่อมีการก าหนด
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนร่วมกัน (ชาริณ ีตรีวรัญญู, 2557)  

 

5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 5.1 สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู หมายถึง ความรู้และความสามารถที่จ าเป็นต่อ        
การจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้
สอดคล้องอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ
ย่อย มีดังนี ้
  5.1.1  การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ  หมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการวิเคราะห์หลักสูตร เน้ือหา และผู้เรียน น ามาสู่การก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา สาระส าคัญ กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และจัดท าแผนการจัด 
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
  5.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระได้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการคิด แก้ปัญหา และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ
สังคมจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  
  5.1.3  การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การเลือก 
การสร้าง และการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง เหมาะสม 
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของผู้เรียน  
  5.1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ว่า
เป็นไปตามที่ต้องการให้ผู้ เรียนบรรลุมากน้อยเพียงใด โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียน สร้างและน าเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลไปใช้ น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 5.2  กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) หมายถึง กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยการพัฒนาตนเองของครูที่ใช้บริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและโรงเรียนของ
ตนเองเป็นฐานของการพัฒนา เปน็การท างานแบบร่วมมือของครู เพื่อนครู และผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมมือ
การท างานเป็นกลุ่มในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็นวงจร เรียกกลุ่มครูที่ท างานร่วมกันว่า กลุ่มครูพัฒนาบทเรียน (Lesson 
Study Group: LSG) มีการด าเนินงาน 2 ส่วนหลัก คือ การเตรียมการ และการด าเนินงาน ในแต่ละ
ส่วนมีขั้นตอน ดังนี้ 
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  ส่วนที่ 1 การเตรียมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การก าหนด
รูปแบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทการด าเนินงาน  (2) การ
เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) 
การจัดกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (4) การแสวงหาและประสานงานผู้รู้  และ (5) การจัดตาราง
ปฏิบัติงานและการจัดประชุมเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
  ส่วนที ่2 การด าเนินงาน มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1) ขั้นตอนที ่1 การวางแผนบทเรียน (Plan) มีการด าเนินการใน 2 ขั้นตอน
ย่อย คือ 

(1) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยกลุ่มครูพัฒนา
บทเรียนร่วมกันระบุปัญหาจากสภาพปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ก าหนดเป้าหมาย 
หัวเร่ือง หรือประเด็นในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบาย และ
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าก าหนดเป้าหมายตาม       
ความสนใจของครู รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจในเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มทุกคน แล้วก าหนด
แผนปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นๆ 

(2) การวางแผนบทเรียน โดยกลุ่มครูพัฒนาบทเรียนเลือกบทเรียนที่
สอดคล้องกับเป้าหมายมาวางแผนการสอนร่วมกัน  เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน และ
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน 

2) ขั้นตอนที ่2 การปฏิบัติการ (Do) ขั้นนี้ประกอบไปด้วยขั้นสอนและขั้น
สังเกต เป็นการน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง ซึ่งเป็นการสอนและสังเกตในชั้นเรียน 
โดยก าหนดครู 1 คน เรียกว่า ครูผู้สอน ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มครูพัฒนาบทเรียนน าแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปสอนในชั้นเรียน ส่วนสมาชิกคนอ่ืนๆ เป็น ครูร่วมทีม ท าการสังเกตชั้น
เรียน บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผน
ที่ได้วางไว้โดยวิธีการต่างๆ เช่น บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกเทปเสียง เก็บรวบรวมผลงานผู้เรียน หรือ
สัมภาษณ์ผู้เรียนหลังสอน ซึ่งเน้นการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึง
การคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3) ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อน (See) หลังจากการน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้ในชั้นเรียนจริง มีการย้อนทวน (recall) ไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflect) ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 
(re-design/revise) สอนซ้ า (re-teach) และถอดบทเรียนว่ากลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง มี 
3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
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(1) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นที่กลุ่มอภิปรายสะท้อน
ความคิดร่วมกันจากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 โดยมุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น การอภิปรายมุ่ง
ประเด็นที่ตัวบทเรียนว่าสิ่งใดคือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน และอภิปรายถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้งควรอภิปรายสะท้อนความคิดว่ากลุ่มครูพัฒนาบทเรียนได้
เรียนรู้อะไรจากการด าเนินงานในชั้นเรียนบ้าง  

(2) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เป็นขั้นตอนที่กลุ่มปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนที่รวมถึง แผนการจัดการเรียนการสอนและเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอน
ต่างๆ ให้มีคุณภาพดีและสมบูรณ์เหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย  ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กว่าคร้ังที่ผ่านมา  

(3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มครูพัฒนาบทเรียน
รวบรวมข้อมูล สรุปข้อเรียนรู้ และน าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้สู่บุคคลอ่ืน ๆ  

 5.3  บทเรียน (Lesson) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ด าเนินการศึกษา ในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ (lesson plan) การปฏิบัติการสอนของครู (teaching 
practices) และ ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
 5.4  แนวปฏิบัติท่ีดีในกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันท่ีส่งเสริมสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้
ของครู หมายถึง แนวทาง กระบวนการ วิธีการ หรือเทคนิค ที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ เพื่อให้ครูมี
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีได้จากการถอดบทเรียน (Lesson learned) ที่เกิดจากกลุ่มครู
พัฒนาบทเรียน การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มครูพัฒนาบทเรียน การบันทึกข้อมูลการ
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมของนักเรียน และการสัมภาษณ์ครู  
 

6.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 6.1  เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาครู ด้านการพัฒนาสมรรถนะ      
การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
 6.2  ได้แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้         
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันส าหรับผู้บริหารของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 




