วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) | 327

แนวทางการดําเนินงานชุมชนแห/งการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู)
Implementation Guidelines of Teacher Professional Learning Community in
Schools under the Secondary Educational Service Area Office 19
(Nong Bua Lamphu)
ประจักษ ยอดเมิน1, ฐิติวรดา พลเยี่ยม2
Prajak Yodmern1, Titiworada Polyiem2
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2562
Email : prajak2899@gmail.com
บทคัดย/อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพปGจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของชุมชน
แหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2)เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูN
ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู)
การวิจัยแบLงออกเปSน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปGจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของชุมชน
แหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุLมตัวอยLาง ไดNแกL ผูNบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน
190คน ไดNมาโดยวิธีการสุLมแบบแบLงชั้นภูมิ ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการ
เรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุLมผูNใหNขNอมูล ไดNแกL ผูNบริหารสถานศึกษาและครูจากสถานศึกษา
ที่มี วิธีปฏิ บัติที่เ ปSนเลิ ศ จํ านวน 9 คน ผูN ทรงคุ ณวุ ฒิตรวจสอบ ยืนยันแนวทาง จํานวน 5 คน และ
ผูNทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเปSนไปไดNของแนวทาง จํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชNในการวิจัย ไดNแกL แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบประเมินความเหมาะสม
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และความเปSนไปไดNของแนวทาง สถิ ติที่ใชNในการวิเ คราะหขNอมู ล ไดNแกL รNอยละ คL าเฉลี่ ย และสLวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวLา 1)สภาพปGจจุบันของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) โดยรวมอยูLในระดับมาก และ
สภาพที่พึงประสงคโดยรวมอยูLในระดับมากที่สุด 2)แนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทาง
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 19 (หนองบัวลํ าภู )
ประกอบดNวย (1)หลักการและเหตุผล (2)วัตถุประสงค (3)แนวทางการดําเนินงาน (4)กลไกการพัฒนา
และ (5)การประเมินผล ผลการประเมินแนวทาง พบวLา มีความเหมาะสมอยูLในระดับมาก และมีความ
เปSนไปไดNอยูLในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : 1. แนวทางการดําเนินงาน 2. วิชาชีพครู 3. ชุมชนการเรียนรูNทางวิชาชีพ
ABSTRACT
The objective of this research article were 1) to study the current state and
the desirable state of implementation of teacher professional learning community in
schools, 2) to development implementation guidelines of teacher professional
learning community in schools under the Secondary Educational Service Area Office
19 (Nong Bua Lamphu). The research divided into 2 phases, phase 1 was to study the
current state and the desirable state of implementation of teacher professional
learning community in schools from samples group were 190 administrators and
teachers selected by stratified random sampling method. Phase 2 was to develop
the implementation guidelines of teacher professional learning community in schools
selected data from key performances were 9 administrator and teachers from best
practice’s schools, 5 luminaries to assessed the suitability and possibility of
implementation guidelines (purposive sampling method used to selected luminaries).
Research instruments were questionnaire, interview and guidelines’ suitability and
possibility assess form. The statistics used for data analysis were percentage, mean
and standard deviation.
The results of the research revealed that : 1. The current state of implementation
of teacher professional learning community in schools under the Secondary Educational
Service Area Office 19 (Nong Bua Lamphu) overall were at high levels and the desirable
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state overall were at highest levels. 2. The implementation guidelines of teacher
professional learning community in schools under the Secondary Educational Service
Area Office 19 (Nong Bua Lamphu) included 1)principle and reason 2)objectives
3) implementation guidelines 4) method to develop and 5)assessment. The result of
guidelines assessed were found the suitable assessed overall were at high levels and the
possibility assessed overall were at highest levels.
Keywords : 1. Implementation Guidelines 2. Teacher Profession 3. Professional Learning
Community
1. ความสําคัญและที่มาของปhญหาที่ทําการวิจัย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหLงชาติ พ.ศ. 2542 แกNไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดNใหN
ความสําคัญของการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาโดยระบุไวNใน หมวด 1 บททั่วไป
ความมุLงหมายของหลักการ มาตรา 9(4) วLาใหNมหี ลักการสLงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารยและบุคคลทางการศึกษาอยLางตLอเนื่อง ไดNกําหนด
แนวการจัดการศึกษาไวNในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตNองยึดหลัก
วL าผูN เ รี ยนทุ ก คนมี ความสามารถเรี ยนรูN และพั ฒ นาตนเองไดN และถื อ วL าผูN เ รี ยนมี ความสํ าคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาตNองสLงเสริมใหNผูNเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 1)
ครู เ ปS น บุ ค ลากรที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในกระบวนการจั ด การศึ ก ษา คุ ณ ภาพของครู จึ ง มี
ความสําคัญ เพราะครูที่มีคุณภาพจะสLงผลตLอผูNเรียนใหNมีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยLางยิ่งในการ
พัฒนาคนใหNเปSนมนุษยที่สมบูรณทั้งรLางกาย จิตใจ สติปGญญา ความรูN และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูLรLวมกับบุคคลอื่นไดNอยLางมีความสุข คุณภาพของครูผูNสอนเปSน
ปGจจัยสําคัญที่สLงผลตLอการเปลี่ยนแปลงดNานการเรียนรูNของผูNเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2556 : 2) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของแผนการศึกษาแหLงชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2561) กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)
และนโยบายดNานการศึกษาของรัฐบาลตLางมีอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
ใหNเปSนสังคมแหLงการเรียนรูN(Learning Community) ซึ่งการพัฒนาสังคมไทยใหNเปSนสังคมแหLงการ
เรียนรูNไดNอยLางมีประสิทธิผลนั้นกลไกสําคัญก็คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จะตNองปรับเปลีย่ นกระบวน
ทัศนในการบริหารจัดการจากแนวทางเดิมสูLการพัฒนาสถานศึกษายุคใหมLที่จะตNองมีการสรNางและใชN
ความรูN มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูNจนกลายเปSนวัฒนธรรมแหLงการเรียนรูNที่ผูNบริหาร ครู และบุคลากร
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ทางการศึกษา และผูNมีสLวนเกี่ยวขNอง รLวมมือรวมพลังพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อสรNางความ
เขNมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพอันเปSนปGจจัยแหLงความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรูทN มี่ งุL เนNนผูเN รียน
เปSนสําคัญ ดังนั้นโรงเรียนจึงเปSนจุดเริ่มตNนที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหNสังคมไทยเปSนสังคมแหLงการ
เรียนรูNในฐานะที่โรงเรียนเปSนสถาบันสังคมอยLางหนึ่งที่มีการรวมกลุLมกันของบุคคลภายใตNบรรทัดฐาน
ความเชื่อ และคLานิ ยมเฉพาะทางวิ ชาชี พ ของตน ซึ่ง มี การปฏิ สั มพั นธในลัก ษณะของชุ มชนหรื อ ที่
เรียกวLาชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพ(Professional Learning Community) ซึ่งครูตNองปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของตนเองเสียใหมL เพื่อเปSนพลังสําคัญในการขับเคลื่อน
ชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพ (วิจารณ พานิช, 2556 : 2)
ชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครู(Professional Learning Community : PLC) มีความเชื่อ
พื้นฐานที่ตNองการชLวยเหลือและสLงเสริมใหNบุคลากรในโรงเรียนมีแลกเปลี่ยนเรียนรูNระหวLากันโดยผLาน
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (Well and Feun,2007 : 141) ซึ่งในบริบทของชุมชนแหLงการเรียนรูN
ทางวิชาชีพครูนั้น เปSนการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะตNองครอบคลุมการพัฒนาทั้งครูและ
ผูNบริหารสถานศึกษา หากผูNบริหารสถานศึกษาเห็นคุณคLาและใหNการสนับสนุนชุมชนแหLงการเรียนรูN
ทางวิชาชีพครูจะเปSนเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรูNของครูและการเรียนของนักเรียนไดNเปSน
อยLางดี (Vescio and others, 2008 : 77) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไดNตระหนัก
ถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูNเรียน ซึ่งเปSนภารกิจที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีบทบาทหลักในการสนับสนุน สLงเสริม และอํานวย
ความสะดวกใหNโรงเรียนดําเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนอยLางเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร จึงไดNเกิดแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สูLสถานศึกษา โดยมีเป•าหมายรLวมกันสรNางชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูหรือ PLC ในทุก
โรงเรียนจะตNองมีก ารดําเนินการพัฒนาผูNเรียนตามแนวทางของกลุLม และทุกโรงเรียนจะไดNรับการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยคณะทํางานศึกษานิเทศก สุดทNายจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูN นําเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุดออกสูLสังคม และจากขNอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 19 (หนองบั วลํ าภู) พบวLา คะแนนทดสอบระดั บชาติของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาป€ที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป€ที่ 6 (O–NET) ของสถานศึกษา มีผลการสอบที่ต่ํากวLา
เกณฑ ซึ่งสาเหตุสLวนหนึ่งมาจากการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่ยัง
ขาดการพัฒนาอยLางจริงจัง ดังนั้นหากทางสถานศึกษาสามารถดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทาง
วิชาชีพครูในสถานศึกษาไดNเปSนรูปธรรม จะนําไปสูLการจัดการเรียนรูNที่มีคุณภาพ และชLวยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูNของผูNเรียนไดN (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19, 2561 : 3)
ผูNวิจัยในฐานะครูจึงสนใจที่จะศึกษา แนวทางดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) ซึ่งผลการวิจัย
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จะเปSนขNอมูลที่เปSนประโยชนสําหรับผูNบริหารสถานศึกษาและครู ที่จะนําไปประยุกตใชNในการพัฒนา
สถานศึ ก ษาใหN มี ก ารปฏิ บั ติง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และเพื่ อ เกิ ดประโยชนสู ง สุ ดตL อ หนL วยงานทาง
การศึกษาตLอไป
2. วัตถุประสงคjของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปGจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู)
2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู)
3. ประโยชนjที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดNทราบถึงสภาพปGจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพ
ครู ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู)
3.2 ไดNแนวทางการดําเนินงานชุม ชนแหLงการเรี ยนรูN ทางวิ ชาชี พครูในสถานศึก ษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้ผูNวจิ ัยไดNดําเนินการวิจัยเปSน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปGจ จุบัน สภาพพึง ประสงคของชุ มชนแหLงการเรียนรูNทาง
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 19 (หนองบัวลํ าภู )
ประชากรที่ใชNในการวิจัย ไดNแกL ผูNบริหารและครูจํานวน 21 โรงเรียน จํานวน 210 คน กลุLมตัวอยLางที่
ใชNในการวิจัย ไดNแกL ผูNบริหารและครู จํานวน 19 โรงเรียน จํานวน 190 คน กําหนดขนาดของกลุLม
ตัวอยLางโดยใชNตารางของ Krejcie และ Morgan และเลือกกลุLมตัวอยLางโดยวิธีการสุLมแบบแบLงชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใชNในการเก็บรวบรวมขNอมูล คือ แบบสอบถามสภาพปGจจุบัน สภาพพึงประสงคของชุมชน
แหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
(หนองบัวลําภู ) การเก็บรวบรวมขNอมูล ผูNวิจัยทําการเก็บรวบรวมขNอมูล ดNวยตนเอง และจัดสLงทาง
ไปรษณีย การวิเคราะหขNอมูลและการนําเสนอขNอมูล วิเคราะหขNอมูลโดยใชNโปรแกรมสําเร็จรูป และ
นําเสนอขNอมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ใชNในการวิจัย ไดNแกL คLาเฉลี่ย และสLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การพัฒ นาแนวทางการดําเนิ นงานชุ มชนแหLง การเรี ยนรูNท างวิ ชาชีพ ครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) มีขั้นตอนดังนี้
1)ศึกษาการปฏิบัติที่เปSนเลิศ(Best Practice) ของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
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ผูNใหNขNอมูลการสัมภาษณจากสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เปSนเลิศ(Best Practice) จํานวน 3 โรงเรียน
ไดNแกL ผูNอํานวยการโรงเรียน รองผูNอํานวยการโรงเรียนฝ„ายบริหารงานวิชาการ และครูหัวหนNางาน
วิชาการ รวมทั้ งสิ้ นจํานวน 9 คน ซึ่ง ไดNม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง 2)ตรวจสอบยืนยั นรL างแนว
ทางการดํ าเนินงานชุ ม ชนแหL ง การเรี ยนรูNท างวิ ชาชี พ ครูในสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) ใชNเทคนิคการสนทนากลุLม (Focus Group Discussion)
โดยผูNทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งไดN มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 3)ประเมินความเหมาะสมและ
ความเปSนไปไดNของแนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 19 (หนองบั วลํ าภู ) กลุL ม ผูNใหN ขNอ มูล ผูN ท รงคุ ณวุ ฒิ
จํานวน 5 คน ซึ่งไดNมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
5. ผลการวิจัย
5.1 สภาพปGจจุบันของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) โดยรวมอยูLในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณา
เปSนรายดNานพบวLา ทุกดNานอยูLในระดับปฏิบัติมาก สLวนสภาพที่พึงประสงคของชุมชนแหLงการเรียนรูN
ทางวิ ชาชีพ ครูในสถานศึ ก ษา โดยรวมอยูLในระดั บปฏิบั ติม ากที่ สุด และเมื่อ พิจ ารณาเปSนรายดN าน
พบวLา ทุกดNานอยูLในระดับปฏิบัติมากที่สุด
5.2 แนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 19 (หนองบั วลํ าภู ) ประกอบดN วย 1)หลั ก การและเหตุ ผ ล
2)วัตถุประสงค 3)แนวทางการดําเนินงาน มี 5 ดNาน ประกอบดNวย ดNานการมีภาวะผูNนํารLวม ดNานการมี
วิสัยทัศนและเป•าหมายรL วมกัน ดNานการมีระบบที มรLวมมือรLวมใจ ดNานการสนับสนุน และดNานการ
เรียนรูN และพัฒ นาวิ ชาชีพ 4)กลไกการพั ฒนา โดยใชNก ระบวนการ PDCA และ 5)การประเมิ นผล
ประกอบดNวย การประเมิ นความสํ าเร็ จของการดํ าเนิ นงานในภาพรวมรายป€ การศึกษา การประเมิ น
ความกN าวหนN าและปG ญ หาอุ ปสรรคในการดํ าเนิ นงาน การประเมิ นผลความพึ ง พอใจของผูN บริ หาร
สถานศึกษาและครู และการนําผลการประเมินมาแกNไข ปรับปรุง และพัฒนาอยLางเปSนระบบไปปรับใชNใหN
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการประเมินแนวทางดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา พบวLา มีความเหมาะสมอยูLในระดับมาก และมีความเปSนไปไดNอยูLในระดับมากที่สุด
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจั ยแนวทางการดําเนิ นงานชุ มชนแหL งการเรี ยนรูN ทางวิ ชาชี พครูในสถานศึก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) มีประเด็นขNอคNนพบที่นLาสนใจ
เห็นควรนํามาอภิปราย ดังนี้
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6.1 ผลการศึ กษาสภาพปG จจุ บั นและสภาพที่พึ งประสงคของชุ มชนแหL งการเรียนรูNท าง
วิชาชีพ ครูในสถานศึ กษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบั วลําภู )
พบวLา สภาพปGจจุบันของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) โดยรวมอยูLในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาเปSนราย
ดNาน พบวLา ทุกดNานอยูLในระดับปฏิบัติมาก เนื่องมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2554 : 12) ไดNกําหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แบLงเปSน 5 ดNาน มี 15 มาตรฐาน 65 ตัวบLงชี้
เพื่ อ เปS นหลั ก ในการเที ย บเคี ยงสํ าหรั บ สถานศึ ก ษา หนL วยงานตN นสั ง กั ด และสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สLงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ใหNใชNกับสถานศึกษาที่เป…ดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
โดยดNานที่ 3 มาตรฐานดN านการสรNางสัง คมแหLงการเรียนรูN มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีก ารสรNาง
สLงเสริม สนับสนุนใหNสถานศึก ษาเปSนสัง คมแหLงการเรียนรูN โดยมีการสรNางและพัฒนาแหลLงเรียนรูN
ภายในสถานศึ กษาและใชNประโยชนจากแหลL งเรี ยนรูNทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูNของผูNเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูNที่เ กี่ยวขNอง และมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรูN
ระหวLางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวLางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวขNอง
สอดคลNองกับงานวิจัยของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557 : 397-401) ไดNวิจัยกลยุทธการบริหารโรงเรียน
สูL ก ารเปS น ชุ ม ชนแหL ง การเรี ย นรูN วิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในสหวิ ท ยาเขตเบญจบู ร พา
กรุงเทพมหานคร พบวLา สภาพปGจจุบันของการบริหารโรงเรียนสูLการเปSนชุมชนแหLงการเรียนรูNวิชาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดNานทุกดNานปฏิบัติ
อยูLในระดั บมาก สอดคลNองกั บงานวิจั ยของ ปภาวี พิพัฒลักษณ (2557 : 164-166) ไดNทําวิ จัยกลยุทธ
การพัฒนาภาวะผูNนําของผูNบริหารโรงเรียนเรียนรLวมตามแนวคิดภาวะผูNนําที่ยั่งยืนเพือ่ เสริมสรNางชุมชนการ
เรียนรูNทางวิชาชีพ พบวLา สภาพปGจจุบันของภาวะผูNนําของผูNบริหารโรงเรียนเรียนรLวมตามแนวคิดภาวะ
ผูNนําที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสรNางชุมชนการเรียนรูNทางวิชาชีพในภาพรวมอยูLในระดับมาก ทั้งนี้โดยภาพรวม
พบวLา ดNานที่มีคLาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนรูNและพัฒนาวิชาชีพ
สภาพที่พึงประสงคของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) โดยรวมอยูLในระดับปฏิบัติมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เปSนรายดNาน พบวLา ทุกดNาน อยูLในระดับปฏิบัติมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดNผลักดันหลักการชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครู หรือ PLC นํามาพัฒนาครู ใชNเครือขLายในสถานศึกษา
และชุมชน เรียนรูNดNวยตนเองและจากเพื่อนครู นําไปสูLการรLวมกันประเมินและแกNไขปGญหารLวมกัน
โดยหลักการชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครู หรือ PLC จะเปSนเครื่องมือในการพัฒนาครูไดNอยLาง
ตLอเนื่องและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 2) ทําใหNผูNบริหารสถานศึกษาและครูไดNตระหนักถึงความสําคัญ
และจําเปSนในการรLวมกั นพั ฒนาชุม ชนแหLง การเรียนรูNท างวิ ชาชีพ ครูในสถานศึก ษา สอดคลNอ งกั บ
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งานวิจัยของ วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 : 123-134) ไดNศึกษาวิจัยรูปแบบของชุมชนการเรียนรูNทาง
วิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีแนวทางการจัดการเรียนรูNสอดคลNองกับการเรียนรูNใน
ศตวรรษที่ 21 กับโรงเรียนในแตLละภูมิภาคที่มีแนวทางการจัดการเรียนรูNที่สอดคลNองกับแนวคิดการ
เรี ยนรูNในศตวรรษที่ 21 จํานวน 5 แหLง พบวLา ดN านรูป แบบชุ มชนการเรี ยนรูNท างวิชาชี พครูสูL การ
เรียนรูNในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบดNวย จุดเปลี่ยนผLานจากระบบป…ดสูL
ชุมชนการเรียนรูNท างวิ ชาชี พครู ที่มี ดNวยการขับเคลื่อ นผLานองคประกอบของชุม ชนการเรียนรูNทาง
วิชาชีพครูสูLการเรียนรูNในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีความสัมพันธสLงผลตLอเนื่องกัน
อยLางเปSนเหตุและผลอยLางเปSนลําดับตามองคประกอบสําคัญ 6 ดNานดNวยกั น ไดNแกL 1)ชุมชนกั ลยาณมิตร
ตามวิถีไทย สLงผลใหNเกิดความไวNวางใจและรับฟGง 2)ภาวะผูNนําเรNาศักยภาพ ทําใหNเกิดการเผยตนของ
ผูNนําการเปลี่ยนแปลง 3)วิ สัยทัศนเชิงศรัทธารLวม ทําใหNเกิดพลังเข็มทิศ วิสัยทัศนรLวม 4)ระบบเป… ด
แบบผนึก กําลังมุLง สูLผูNเรียน ทําใหN เกิดการเผยตนเปSนเจNาของงานการเรี ยนรูN 5)ระบบทีมเรี ยนรูNทาง
วิชาชีพสูLวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเปSนครู ทําใหNเกิดเจตจํานงรLวมพัฒนาวิชาชีพ 6)พื้นที่เรียนรูN
แบบรLวมแรงรLวมใจบนฐานงานจริงทําใหNเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูNเพื่อการเปลี่ยนแปลงบนฐานงานจริง
เมื่อแตLละพื้ นที่มีก ารพัฒ นาในรูปแบบดังกลLาวอยLางตLอเนื่ องจนกลายเปSนวิ ถีปกติ ขององคกร และ
สอดคลNองกับงานวิจัยของ Flores, M. and others (2015 : 113-143) ไดNศึกษาการสรNางชุมชนแหLง
การเรียนรูNทางวิชาชีพ โดยศึกษาวิธีการการมีสLวนรLวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของเม็กซิกัน
เปSนการศึกษากระบวนการการสรNางชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แหLง
ในเมือง Monterrey ประเทศเม็กซิโก พบวLา ครูผูNสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเมือง Monterrey
มองเห็นความเปSนไปไดNของความสามารถในการสรNางพื้นที่ที่ครูสามารถสะทNอน แลกเปลี่ยนใหNเห็นถึง
การแกNปGญหาในขณะที่ครูรLวมกันปฏิบัติการสอน ซึ่งพื้นที่ของการสะทNอนนี้ยังเป…ดโอกาสใหNครูสรNาง
โครงการและพัฒนาความรูNสึกของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพอยLางสม่ําเสมอเปSนประจํา ทําใหN
ครูในโรงเรียนมีสLวนรLวมในหลายโครงการของการสอน
6.2 ผลการศึ ก ษาแนวทางการดํ า เนิ น งานชุ ม ชนแหL ง การเรี ย นรูN ท างวิ ช าชี พ ครู ใ น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) ประกอบดNวย
1)หลักการและเหตุผล 2)วัตถุประสงค 3)แนวทางการดําเนินงาน มี 5 ดNาน ประกอบดNวย ดNานการมี
ภาวะผูNนํารLวม ดNานการมีวิสัยทัศนและเป•าหมายรLวมกัน ดNานการมีระบบทีมรLวมมือรLวมใจ ดNานการ
สนับ สนุ น และดNานการเรียนรูNและพั ฒนาวิ ชาชี พ 4)กลไกการพัฒนาแนวทาง โดยใชNก ระบวนการ
PDCA 5) การประเมินผล ประกอบดNวย การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวมรายป€
การศึกษา การประเมินความกNาวหนNาและปGญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน การประเมินผลความพึง
พอใจของผูNบริหารสถานศึกษาและครู และการนําผลการประเมินมาแกNไข ปรับปรุง และพัฒนาอยLาง
เปSนระบบไปปรับใชNใหNมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการประเมินแนวทางการดําเนินงานชุมชน
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แหLงการเรี ยนรูNท างวิชาชีพ ครูในสถานศึกษา พบวLา มี ความเหมาะสมอยูLในระดับ มาก และมี ความ
เปSนไปไดN อยูLในระดับมากที่สุ ด เนื่ องจากผูNวิจัยไดN ทําการศึก ษาเอกสารเกี่ ยวกั บแนวคิดการพั ฒนา
แนวทาง เพื่อทําการออกแบบแนวทางพัฒนาชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) ใหNสอดคลNองกับแนวคิดของการวิจัย
และสอดคลNองกับแนวคิดการพัฒนาแนวทาง จนไดNแนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพ
ครูในสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 19 (หนองบั วลํ าภู ) ที่ สมบู รณ
ประกอบดNวย 1)หลักการและเหตุผล 2)วัตถุประสงค 3)แนวทางการดําเนินงาน 4)กลไกการพัฒนาแนวทาง
และ 5)การประเมินผล สอดคลNองกับงานวิจัยของ ฑิฆัมพร บุญมาก (2558 : 287-291) ไดNวิจัยและ
พัฒนาระบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูNของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวLา ระบบ
พัฒนาครูในดNานการจัดการเรียนรูNของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปSนหนLวยระบบ ประกอบ
ไปดNวยหนLวยระบบยLอย 7 หนLวยระบบ ไดNแกL การกําหนดวัตถุประสงค การศึกษาคุณลักษณะผูNเรียน
การกําหนดจุดมุLงหมายของการเรียนรูN การกําหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรูN การประเมินผล
และการใหNขNอมูลป•อนกลับ สอดคลNองกับงานวิจัยของ ปองทิพย เทพอารีย (2557 : 101-115) ที่กลLาววLา
ขั้นตอนของรูปแบบชุมชนแหLงการเรียนรูNเชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา ประกอบดNวย ขั้นเตรียมการ
คือ ประเมินสมรรถนะครู วิเคราะหความตNองการ สรNางความตระหนักไวNวางใจ ปฐมนิเทศ ชี้แจง ขั้นวางแผน
ครูจะตNองสามารถอธิบายถึงมาตรฐานการเรียนรูNของแตLละบทเรียน คNนหาและแบLงบันแบบปฏิบัติที่ดี
ตั้งเป•าหมายในกลุLมชุมชนแหLงการเรียนรูNเชิงวิชาชีพรLวมกัน ขั้นดําเนินการ โดยกิจกรรมการพัฒนา
ตนเอง กิจกรรมการทํางานเปSนทีม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนNนผูNเรียนเปSนสําคัญ กิจกรรม
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง กิจกรรมพัฒนาการคิด 3 ดNาน ขั้นประเมินผล ประเมินการนําไปใชN
ในการจัดการเรียนการสอน ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดชุมชนแหLงการเรียนรูเN ชิงวิชาชีพ
ขั้นสะทNอนผล มีการตั้งคําถามและเสวนาสะทNอนคิดเกี่ยวกับผลที่ไดNรLวมกันของทีม การบรรลุเป•าหมาย
ที่ตั้งไวN และสอดคลNองกับงานวิจัยของ Carpenter (2015 : 682-694) ไดNศึกษาวัฒนธรรมองคกรและ
ภาวะผูNนําของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพ เพื่อสํารวจเกี่ยวกับการสนับสนุน นโยบายและกระบวนการ
ของภาวะผูNนํารLวมในวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน วิธีการศึกษาเปSนการศึกษาเชิงคุณภาพ ดําเนิน
การศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 3 โรงเรียน ใน Midwestern สหรัฐอเมริกา โดยทําการ
สั ม ภาษณผูN บ ริ ห ารและครู เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชNใ นการศึ ก ษาคื อ แบบเก็ บ ขN อ มู ล เกี่ ย วกั บ นโยบายของ
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนและการดําเนินงานของชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพ ผลการวิจัย
พบวLา ผูNบริหารโรงเรียนจะตNองสนับสนุนและมีภาวะผูNนํารLวมกับครูในองคกรในเชิงบวก โดยชุมชน
แหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพจะสLงผลกระทบในการปรังปรุงองคกร ผูNบริหารโรงเรียนตNองทํางานรLวมกัน
โดยตรงกับครูในการสรNางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหNเกิดโครงสรNางความเปSนผูNนํา มีครูเขNา
มามีสLวนรLวมโดยตรงในการปรับปรุงชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพ การศึกษาครั้งนี้มีความสําคัญ
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ตLอชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพเปSนกรณีเฉพาะที่อาจแจNงผูNนําการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการทํางาน
เพื่อใหNการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามนโยบายและขั้นตอนที่ไดNวางรูปแบบไวNในวัฒนธรรม
องคกรและชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขNอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) ควรมีการกําหนด
นโยบายขับ เคลื่ อ นการดํ าเนินงานชุ มชนแหL ง การเรียนรูNท างวิ ชาชี พ ครูในสถานศึ ก ษาอยLางชัดเจน
เพื่อใหNเกิดการการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาอยLางเปSนรูปธรรม
7.2 ขNอเสนอแนะสําหรับผูNปฏิบัติ
7.2.1 ลําดับความตNองการจําเปSนในการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา ดNานที่มีความตNองการจําเปSนลําดับที่ 1 ไดNแกL ดNานการมีระบบทีมรLวมมือรLวมใจ ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) ควรมีการสLงเสริมใหNผูNบริหารสถานศึกษา
และครูมีการทํางานรLวมกันเปSนทีมทั้งในสถานศึกษาและระหวLางสถานศึกษา เพื่อสืบเนื่องตLอไปเปSน
การดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูอยLางเขNมแข็งและมีประสิทธิภาพ
7.2.2 แนวทางการดําเนินงานชุมชนแหLงการเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู) หนLวยงานตNนสังกัดและผูNที่เกี่ยวขNองทุกระดับ
สามารถนําไปดําเนินการไดNตามความเหมาะสมและความตNองการ
7.3 ขNอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตLอไป
7.3.1 ควรมีการศึกษาปGจจัยที่สLงผลทั้งทางตรงและทางอNอมตLอการดําเนินงานชุมชนแหLง
การเรียนรูNทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
7.3.2 ควรมี ก ารศึ กษากลยุ ทธการดํ าเนิ นงานชุม ชนแหL งการเรี ยนรูN ท างวิ ชาชี พครูใน
สถานศึกษาใหNเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณไดNดNวยความกรุณาและความชLวยเหลืออยLางสูงยิ่งจากอาจารย
ดร.ฐิติวรดา พลเยี่ยม อาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ ที่กรุณาใหNแนวคิด ใหN คําแนะนําตลอดจนการ
ตรวจสอบแกNไขขN อบกพรL องทุ กขั้นตอนทางการวิจั ย จนทําใหN การวิจัยครั้ง นี้สําเร็ จ ผูN วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไวNเปSนอยLางสูงขอขอบคุณ คณะผูNเชี่ยวชาญและคณะผูNทรงคุณวุฒิทุกทLานที่ใหNความกรุณา
ในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการวิจัยในครั้งนี้

