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แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27
The Guideline Development of Teachers for Learning Management 
by Applying the Professional Learning Community for Schools under 
Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 27

ปิยณัฐ กุสุมาลย์1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2 

Piyanat Kusuman1, Pamornphun Yurayat2 

บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ และ 3) พัฒนา
แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
7 คน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำานวน 337 คน 
และระยะที่ 3 วิเคราะห์ PNI 

Modified
 ศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ร่างแนวทางการพัฒนาครู 

และประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ 47 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

3. แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ 

1  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1  Master’s Student Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
2  Assistant Professor, Department of Psychology and Guidance, Faculty of Education, Mahasarakham University



197วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี, การจัดการเรยีนรู,้ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the elements of development of  
teachers for learning management by applying the professional learning community for 
schools, 2) to study the current Conditions and Overall Desirable conditions of Development 
of Teachers for Learning Management by Applying the Professional Learning Community 
and 3) to develop of The Guideline Development of Teachers for Learning Management by  
Applying the Professional Learning Community for Schools under Jurisdiction of the  
Secondary Educational Service Area Office 27 by using Research and Development including 
3 Phases. Phase 1, was the study of the elements of Development of Teachers by experts  
assessing the factors and indicators 7 people. Phase 2, was the study of the Current  
Conditions and Overall Desirable conditions of Development of Teachers. The samples in 
Phase 2, were 5 professional of the tools research and 337 teachers. And Phase 3 Analysis 
PNI 

Modified,
 study 2 Schools practices are excellent (Best practices) and 5 experts assessing 

the Guideline to Strengthen Teachers. The instruments using for data collection, consisted 
of the Questionnaire, the Interview Form, the Test and Evaluation Form. The statistic using 
for data analysis, consisted of the Percentage, Mean, and Standard Deviation.

The results were as follows:

1. The elements of Development of Teachers for Learning Management by Applying  
the Professional Learning Community for Schools under Jurisdiction of the Secondary  
Educational Service Area Office 27 of 6 elements were 47 indicators. The expert evaluation 
found is appropriate at the highest level.

2. Overall current conditions of Development of Teachers for Learning Management 
by Applying the Professional Learning Community for Schools under Jurisdiction of the  
Secondary Educational Service Area Office 27 was high level. Overall Desirable conditions  
of Development of Teachers for Learning Management by Applying the Professional  
Learning Community for Schools under Jurisdiction of the Secondary Educational Service 
Area Office 27 was the highest level.

3. The findings in assessment of The Guideline Development of Teachers for Learning 
Management by Applying the Professional Learning Community for Schools under Jurisdiction 
of the Secondary Educational Service Area Office 27 was found that The expert evaluation 
found is appropriate at the highest level and high probability.

Keywords: Professional Learning Community, Learning Management, The Secondary 
Educational Service Area Office 27
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บทนำา

การปฏิรปูการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 โดย
เฉพาะเร่ืองการจัดการเรียนรูข้องครูนัน้ วฒันธรรม
การสอนของครูจำาเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง
เป็นวัฒนธรรมของการให้เด็กใช้กระบวนการเรียน
รู้เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครู
เป็นผู้อำานวยความสะดวก กระบวนการเรียนรู้ที่
เป็นหลักคือกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
และกระบวนการกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียน
รูโ้ดยการลงมอืทำา รว่มกับการเรียนรู้โดยใชท้มีเปน็
ฐาน กระบวนการดังกลา่วสามารถนอ้มนำาสรา้งเดก็
ไทยใหเ้ปน็นักเรยีนรู ้อนัจะนำาไปสูก่ารเปน็ผูเ้รยีนรู้
ตลอดชวีติแบบยัง่ยนื (พมิพนัธ ์เดชะคปุต.์ 2558: 
80-81) พัฒนาการของการปฏิรูปการศึกษา จุด
สำาคัญอยู่ที่การปรับการเรียน คือการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
จากที่มุ่งให้ความรู้ไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด
วเิคราะห์ สรา้งสรรค ์และทักษะอ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม กระบวนการ และวิถี
ปฏิบัติไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษาอย่างมีเป้าหมายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่
ผูเ้รยีนมคีวามสุขสนกุสนานกับการเรยีนรู ้โดยหาก
จะปรบัเปลีย่นไปในแนวนีส้ิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุ พฒันา 
และเปลี่ยนแปลงคือ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้และการวดัประเมนิผลของคร ู(อนันต ์ระงบั
ทุกข์. 2558: 83) 

ปรากฏการณ์ทางการศกึษาหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบ PISA ONET ผลการ
ประเมนิวเิคราะหข์ององคก์รนานาชาติ เชน่ World 
Economic Forum ตลอดจนประสบการณข์องคน
ไทยเอง สะท้อนว่าจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญและ
สนใจต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและของ
การศึกษากันอย่างจริงจัง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะ
ตอ้งใหค้วามสำาคญักับการปฏิรปูการเรยีนรูน้ั่นเอง 
ในสภาพปจัจบุนัจะพบวา่ครูผูส้อนในระดบัพืน้ฐาน
สว่นใหญ่บรรยายหรอืบอกความรูก้บัผูเ้รยีนเป็นหลกั 
ผู้เรียนเองก็ฟัง จดจำา ท่องสิ่งที่ครูสอน คุณสมบัติ

ของผู้เรียนจึงมีลักษณะชัดเจนคือมีความสามารถ
ในการจดการจำาและการท่องไปด้วย คุณลักษณะ
ในยุคใหม่จึงไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการ (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์. 2558: 107-114) จะเห็นว่าผู้เรียนมี
โอกาสเรียนรู้และฝึกฝนความคิดริเร่ิมที่น้อยมาก
เพราะวิธีการสอนให้นักเรียนท่องจำาความรู้และ
ฝึกทักษะสำาเร็จรูปไปเพื่อสอบ ไม่ได้มีการเปลี่ยน 
แปลงทีก่ระบวนการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนในแนว
ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์
เป็นและอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (วิทยากร 
เชียงกูล. 2559: 73) สำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2559: 10) ให้เหตุผลสำาคัญที่ผู้เรียน
ยังไม่สามารถเรียนรู้ในยุคใหม่ว่า การสอนส่วน
ใหญ่ยังเป็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ซึ่งครูสอน
เฉพาะความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยการบรรยาย
และตำารา อีกทั้งผู้เรียนขาดทักษะการคิดและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

วิทยากร เชียงกูล (2559: 76) เสนอ
ว่า แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าว
ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องปฏิรูปครูใหม่ให้มี
ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติแบบใหม่ก่อน พวกเขา
จึงจะสามารถสอนแบบใหม่ได้ หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงอย่างพลิก
โฉม จากการที่ครูสอนแบบบรรยายให้นักเรียนจำา
ประมวลความรู ้เปน็การเรยีนรูแ้บบสัมมนา ทดลอง
ทำาโครงการ ทำาวิจัย ทำาความเข้าใจปัญหาและวิธี
การแก้ปัญหา ที่ผู้เรียนจะต้องอ่าน ค้นคว้า เรียน
รู้ด้วยตนเองมากขึ้น ครูเปล่ียนจากผู้บรรยายเป็น
โค้ช เป็นผู้เอื้ออำานวยให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีผู้เรียน
ต้องฝึกการคิดวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประยุกต์ใช้เป็น 
ฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย ทำาโครงการแก้ปัญหา การฝึก
ทำางานเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน 
สอดคลอ้งกบัวจิารณ ์พานชิ (2555: 20) เสนอวา่ 
ครตูอ้งเปลีย่นบทบาทจากครสูอนมาเปน็ครฝูกึหรอื
ครผููอ้ำานวยความสะดวกในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำา ดัง
น้ันครูจะต้องปรับตัวมากซ่ึงเป็นเรื่องยาก จึงต้อง
มีตัวช่วยคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ 
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Professional Learning Community เป็นการ
รวมตัวกันของครูประจำาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประสบการณ์การทำาหน้าที่ครูน่ันเอง นอกจาก
นี้รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยหรือ TDRI ได้ศึกษาวิเคราะห์ระบบ
การพฒันาคุณภาพครู วา่ต้องสนบัสนนุให้เกิดระบบ
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. 2557: 17)

สถานศกึษาสังกัดสำานกังานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 รบัผดิชอบในการจัดบรกิาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บรหิาร ครแูละผู้เรยีนโดยตรงคอืใหผู้้เรียนทุกคน
มคีณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดบัมาตรฐาน
สากล และเปน็คนไทยยคุใหมพ่รอ้มพัฒนาสูค่วาม
เป็นเลิศ และผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาปฏบิตังิานได้อยา่งมีประสทิธภิาพและเปน็มอื
อาชพี ทัง้กำาหนดกลยทุธใ์นการสง่เสรมิ สนบัสนนุ
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ในจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครูต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะในการสือ่สารมีสมรรถนะในการสอนอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การ
มีสว่นรว่มจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและทกุภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. 2559: 31-33) และ
ครูต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ
ผา่นการปฏบัิติจริงและการชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยครไูดร้บัการชว่ยเหลอืใหจ้ดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล โดยชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องครูในพืน้ที่
ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนหรืออื่นๆ 
และจดุเนน้ด้านการบรหิารจดัการ โดยสง่เสรมิการ
บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจา
ยอำานาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน
ทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งและเป็นกัลยาณมิตร 

ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดการพัฒนาครูโดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ

จัดการเรียนรู้ ซึง่เป็นกระบวนทัศนใ์หมท่ี่ครูประจำา
การรวมตัวกันเพื่อแลกเปล่ียน แบ่งปัน เรียนรู้
ประสบการณ์จากการทำาหน้าที่ครู ทำาให้ได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำาไปประยุกต์และปรับใช้
โดยมุ่งม่ันให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพ
สำาหรับครูและการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตลอดจนจุดเน้นสำาคัญ
ของสถานศกึษาสงักดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ในการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ต้องการพัฒนาครูผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
27 อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาครูในสถาน
ศกึษาใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้นยังส่งผลต่อ
การบรหิารจดัการสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการ
พัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชพีในการจัดการเรยีนรู้ สำาหรบัสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

2. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงคข์องการพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูโดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
27 จำานวน 2,720 คน   

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครใูนสถานศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
27 จำานวน 337 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
เทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางสำาเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (1970: 608-609) 
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Random Sampling)

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ในการให้
ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา และประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และให้คำาแนะนำาปรับปรุงแก้ไข 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าท่ีให้ข้อมูลใน
การศกึษาสถานศึกษาทีม่วิีธปีฏบัิติทีด่เียีย่ม (Best 
Practice) จำานวน 2 โรงเรยีน ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาหรือผู้แทน

2.4 กลุม่ผูใ้ห้ข้อมูลทำาหนา้ท่ีให้คำาแนะนำา
เพือ่ความสมบูรณ์ของแนวทางและทำาหนา้ทีป่ระเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิด

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในการจดัการเรยีนรู ้
สำาหรบัสถานศกึษา เปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า ตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ทรง
คณุวุฒเิขยีนขอ้เสนอแนะและประเดน็การปรบัปรงุ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด 

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ข้อมูลขนาดโรงเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติ
งาน ตอนที่ 2 ข้อคำาถามแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
การจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ
ของ Likert เพือ่สอบถามระดบัการดำาเนนิงานของ
สถานศึกษา ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 

3. แบบสัมภาษณ์ ในศึกษาสถานศึกษาที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จำานวน 2 โรงเรียน เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

4. แบบประเมินเพื่อประเมินแนวทางการ
พัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
27 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้
ผูป้ระเมนิพจิารณาความคดิเหน็ตอ่แนวทางในดา้น
ความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
พัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ และประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน
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ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพงึประสงคข์องการพฒันาครูโดยใชแ้นวคดิ
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพในการจดัการเรยีน
รู้ นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากระยะที่ 1 
มาสร้างแบบสอบถามเพื่อถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพงึประสงคข์องการพฒันาครูโดยใชแ้นวคดิ
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพในการจดัการเรยีน
รู ้เกบ็ขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ครูสังกัด สพม.
27 จำานวน 337 คน วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการพัฒนาครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีใน
การจัดการเรยีนรู ้นำาผลการวจิยัท่ีไดจ้ากระยะที ่2 
มาวเิคราะหห์าคา่ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็และจดั
ลำาดับความต้องการ ศึกษา Best Practice จาก
หน่วยงานที่มีวิธีที่ดีในการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิด
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพีในการจัดการเรยีนรู ้
2 แหง่ แลว้ร่างแนวทางการพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพีในการจัดการเรยีนรู ้ 
ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนาครูโดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา โดยการหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพงึประสงคข์องการพฒันาครูโดยใชแ้นวคดิ
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพในการจดัการเรยีน
รู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 
(Need Assessment) โดยนำาข้อมูลผลการศึกษา

สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะ
ที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority 
Needs Index: PNI

Modified
) เพื่อจัดลำาดับความ

ต้องการจำาเป็น

4. การวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวปฏิบัติ
ในการพฒันาครูโดยใชแ้นวคิดชมุชนแหง่การเรยีนรู้
ทางวชิาชพีในการจัดการเรยีนรู ้จากสถานศกึษาที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแนวทาง
การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชพีในการจัดการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการพฒันาครู
โดยใช้แนวคดิชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีในการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การมีภาวะผู้นำาร่วม 
มี 8 ตัวบ่งชี้ 2) การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม
กัน มี 7 ตัวบ่งชี้ 3) การมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ 
มี 8 ตัวบ่งชี้ 4) การทบทวนไตร่ตรองผล มี 8 ตัว
บ่งชี้ 5) การสนับสนุน มี 8 ตัวบ่งชี้ 6) การเรียน
รู้และพัฒนาวิชาชีพ มี 8 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัด
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูโดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับจากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด ดังนี้ 

1) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 2) การ
ทบทวนไตร่ตรองผล 3) การสนับสนุน 4) การมี
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วสิยัทศันแ์ละเปา้หมายรว่มกัน 5) การมภีาวะผูน้ำา
ร่วม และ 6) การมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ ตาม
ลำาดับ และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
โดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีในการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับจากมากที่สุดไป
น้อยที่สุด ดังนี้ 1) การสนับสนุน 2) การมีภาวะ
ผู้นำาร่วม 3) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 4) การ
ทบทวนไตร่ตรองผล 5) การมีระบบทีมร่วมมือ
ร่วมใจ และ 6) การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม
กัน ตามลำาดับ 

3. แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีแนวทาง
การดำาเนินงานดังนี้ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความ
เขา้ใจแกค่รใูนโรงเรยีนเกีย่วกบัชมุชนแหง่การเรยีน
รู้ทางวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถาน
ศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดย
อาจพาไปศกึษาดงูาน แนะนำาแนวคดิหรอืวธิปีฏบิตัิ
ที่เป็นเลิศ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวีดิทัศน์ พูด
คยุเสวนาปรกึษาหารอื แนะนำาบทความหรอืหนงัสอื
เพื่อกระตุ้นการคิด 

 3.2 จดัครใูหท้ำางานจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั 
ดำาเนินการตามการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ 6 
ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านการมีภาวะผู้นำาร่วม โดยผู้
บรหิารจดัใหค้รูมีสว่นรว่มในการกำาหนดวตัถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้ ครูมีอิสระในการเลือกใช้วิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตาม
ความถนัดของผูเ้รยีน ครทูีส่อนกลุม่สาระการเรยีน
รูห้รือระดับเดยีวกนัเขา้รว่มและใหค้วามสำาคญักับ
การกำาหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ครู

เขา้รว่มและใหค้วามสำาคัญกบัการวางแผน ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ครูจัดช่วงเวลาให้ผู้เรียน
ทำากจิกรรมหรอืเรยีนรูด้ว้ยตนเอง อาจเปน็งานเดีย่ว 
งานคู ่หรอืงานกลุ่มตามความเหมาะสม ครมูอีสิระ
ในการเลือกใช้วธีิการวัดและประเมนิผลผูเ้รยีนอยา่ง
เหมาะสม ครมูอีสิระในการกำาหนดรายละเอยีดของ
การประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน ผูบ้ริหารสามารถทำา
หนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำาในการสะทอ้นผลการจดัการเรยีนรู้
ของครู ครูทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน

 2. ดา้นการมวีสิยัทศันแ์ละเปา้หมาย
รว่มกนั โดยผูบ้รหิารและครทูกุคนทราบและเขา้ใจ
ถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรยีน ครศูกึษาผูเ้รยีนของตนเองเปน็รายบุคคล 
เพื่อนำาข้อมูลผู้เรียนไปช่วยเหลือ พัฒนาด้านการ
จดัการเรยีนรู ้เสรมิสรา้งความมัน่ใจกอ่นเรยีนในชัน้
จรงิ ครทูกุคนมสีว่นรบัผดิชอบในการกำาหนดความ
รู้และทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับผูเ้รียนของตนเอง ครูมี
วธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถสรปุและสรา้ง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูใช้วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน ครู
ทุกคนรับผิดชอบในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารเปิดใจ
ครูหรือร่วมกันสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

 3. ด้านการมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ 
โดยครูร่วมกันกำาหนดเป้าหมายในการจัดการเรยีน
รูท้ีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน ครรูว่มกนัคน้หาสิง่
ที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อนำามาประกอบการออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรู ้ครรูว่มกนัวเิคราะห์สาเหตขุอง
ปญัหาผูเ้รยีนเพือ่กำาหนดทางเลอืกในการแกป้ญัหา 
ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือระดับเดียวกัน 
ร่วมกันเลือกเน้ือหาที่จะวางแผนออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ระดับเดียวกัน ร่วมกันออกแบบวิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูนำาวิธีการหรือนวัตกรรมที่
ร่วมกันวางแผน ออกแบบ ไปใช้กับผู้เรียนชั้นของ
ตนเอง ครทูำางานประเมนิผลการจัดการเรยีนรูเ้ปน็
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ทีม โดยใช้แบบประเมินเดียวกันที่ร่วมกันพัฒนา
ขึ้น การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูเป็น
แบบกัลยาณมิตร ผู้บริหารลงมาร่วมมือ ให้ครูมา
ทำางานจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

 4. ดา้นการทบทวนไตรต่รองผล โดย
ครมีูการนำาขอ้มูลการประเมนิผลจากการสอนครัง้
ท่ีผ่านมา มาใช้ในการกำาหนดเป้าหมาย ครูเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตเกีย่วกบักระบวนการ
และผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน ครรูว่มกนัค้นหาเนือ้หาที่
ผ่านมาผูเ้รยีนเขา้ใจได้ยาก แลว้วเิคราะหแ์ยกสาเหตุ
ของปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไข ครูมีหลักฐาน
แสดงการประเมินจากการเรียนครั้งก่อนหน้า แล้ว
นำาขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ครู
ให้ผู้เรียนบันทึกความรู้ ความเข้าใจหรือเก็บหลัก
ฐาน ชิน้งานของผูเ้รยีนในสมดุบนัทกึหรอื portfolio 
ของตนเอง ครสูามารถระบุประเดน็ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน ครูนำาข้อมูลผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครู
ร่วมกันอภิปรายสรุปในแต่ละแง่มุมหลังจากเสร็จ
สิ้นการจัด การเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธี
การในการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอีก

 5. ดา้นการสนับสนนุ โดยสถานศกึษา
มกีารสนับสนุนข้อมลูสารสนเทศเพือ่ใหค้รนูำาไปใช้
ในการกำาหนดวตัถปุระสงคก์ารจดัการเรยีนรู ้สถาน
ศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดทำาสารสนเทศของ
ผู้เรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผู้บริหาร
สนับสนุนให้ครูบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูเ้ดยีวกนัและตา่งกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูไปศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
ผู้บริหารสนับสนุนครูในด้านงบประมาณ วัสดุ
อปุกรณแ์ละอืน่ๆ ท่ีใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
อยา่งเพยีงพอ ครแูละผูบ้รหิารรว่มกนัตดัสนิใจเรือ่ง
การวัดและประเมินผลตามแนวทางของหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ผู้บริหารจัดให้มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ำาเสมอ ผู้บริหารจัดระบบสนับสนุนให้ครู
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานจัดการเรียนรู้
แก่ครู ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านให้
ครูเป็นนักอ่านทั้งงานวิชาการและวรรณกรรม 

 6. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 
โดยครูวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่สามา
รถบูรณาการร่วมกันได้ ครูมีการส่งต่อข้อมูลของผู้
เรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น เพื่อเป็นการศึกษาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันแลก
เปลี่ยนประเด็นปัญหาเก่ียวกับเนื้อหาที่ต้องการ
พฒันา ครอูอกแบบกจิกรรมการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน
อย่างหลากหลาย ครูมีการศึกษาเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
เพื่อเสริมทักษะ ความรอบรู้ในการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ ครูมีการประเมินพัฒนาการในการเรียน
รู้ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างต่อเน่ือง ครูได้บันทึก
การสะทอ้นผลเพือ่นำาไปเปน็ขอ้มลูในการปรบัปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ ครูมร่ีองรอยหรือหลกัฐานที่
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการปรบัปรุงและพฒันาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

3.3 ประเมินความกา้วหนา้การดำาเนนิงาน
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชพี โดยนเิทศ ตดิตาม 
การทำางานจัดการเรียนรู้ร่วมกันของครูอย่างเป็น
ระบบ ใช้การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงาน
หรือ AAR เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานและพัฒนาครูอย่าง
สม่ำาเสมอและต่อเน่ือง ประเมินผลการดำาเนิน
งานเป็นรายเดือน รายภาคเรียน และปีการศึกษา 
รายงานผลผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตามความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
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อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
27 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิทฤษฎทีีผู่้
วจิยันำามาใชเ้ปน็แนวกรอบแนวคดิในการวิจยั พบว่า 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555: 
133-193) จำานวน 5 ด้าน คือ การมีภาวะผู้นำา
ร่วม การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน การมี
ระบบทีมร่วมมือร่วมใจ การทบทวนไตร่ตรองผล 
และการสนับสนุน สอดคล้องกับแนวคิดของ วร
ลกัษณ ์ชกูำาเนดิ (2557: 96-100) จำานวน 5 ดา้น 
คือ การมีภาวะผู้นำาร่วม การมีวิสัยทัศน์และเป้า
หมายร่วมกนั การมีระบบทมีรว่มมอืรว่มใจซึ่งรวม
ถึงการเป็นชุมชนกัลยาณมิตร การสนับสนุน และ
การเรียนรู้และพัฒนาวชิาชพี สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ DoFour (2004: 6-11) จำานวน 3 ด้าน คือ 
การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน การมีระบบ

ทีมร่วมมือร่วมใจ และการทบทวนไตร่ตรองผลซึ่ง
รวมถึงความมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ทีพึ่งประสงคข์องการพัฒนาครโูดยใช้แนวคดิชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า สภาพปัจจุบัน
โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน อาจเนื่องมา
จากเมื่อพิจารณาในบริบทของการดำาเนินงานการ
จดัการศกึษา พบวา่ความพยายามในการทำาให้เกิด
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีเปน็งานส่วนหน่ึงของ
การดำาเนนิงานการจัดการศกึษาของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ได้กำาหนด
จดุเน้นการดำาเนนิงานดา้นครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ครูต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ทกัษะในการสือ่สารมีสมรรถนะในการสอนอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยครสูรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้การ
มสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและทกุภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สำานักงานเขตพื้นที่การ

- สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

- พัฒนาบุคลากร

- จัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากร

- ดำาเนินงานแบบมี ส่วนร่วม

- ส่งเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการ

แนวท�งก�รพัฒน�ครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพในก�รจัดก�รเรียนรู ้
สำ�หรับสถ�นศึกษ� สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 27

ด้านการมีภาวะผู้นำาร่วม

ด้านการมีวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายร่วมกัน

ด้านมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ

ด้านทบทวนไตร่ตรองผล

ด้านสนับสนุน

ด้านเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุน การดำาเนินการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

จัดครูให้ทำางานจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

- นิเทศ ติดตามอย่างเป็น
ระบบ

- เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องด้วย AAR 

- ประเมินผลการดำาเนินงาน

- รายงานผล

- ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำาเนินงาน

ประเมินความก้าวหน้า
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. 2559: 31-33) และ
ครูต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ
ผา่นการปฏบัิติจริงและการชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยครไูดร้บัการชว่ยเหลอืใหจ้ดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูใน
พื้นที่ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนหรือ
อื่นๆ และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดทั้ง 6 ด้าน อาจเนื่องมาจากครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ส่วนหนึ่งตระหนักถึงความสำาคัญและต้องการการ
พฒันาในอีกมติทิีแ่ตกตา่งไปจากรูปแบบและวธิกีาร
เดิมทีเ่คยปฏบิตั ิโดยเนน้ความสอดคลอ้งกบัภารกจิ
การปฏิบัติงานบนฐานการทำางานและพ้ืนที่การ
ปฏิบัติจริงหรือการพัฒนาจากงานประจำาของตน 
ซึง่ปฏบิตังิานในสถานศกึษาอยา่งสม่ำาเสมอและตอ่
เนือ่ง นอกจากนีห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ องคก์ร
วชิาชพี ตระหนกัและเหน็ความสำาคญัของการพฒันา
วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมือรวมพลังกัน
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ที่มีความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาวิชาชีพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่
ตนเอง แก่วิชาชีพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
แก่สมาชิก ให้สมกับความเป็นครูมืออาชีพอย่าง
แท้จรงิ (สำานักงานเลขาธกิารคุรุสภา. 2559: 1-2) 

3. ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาครโูดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 27 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฑิฆัมพร บุญมาก (2558: 287-
291) ไดว้จิยัและพฒันาระบบการพฒันาครใูนการ
จัดการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
พบว่า ระบบพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นหน่วย
ระบบ ประกอบไปด้วยหน่วยระบบย่อย 7 หน่วย
ระบบ ได้แก่ การกำาหนดวัตถุประสงค์ การศึกษา
คุณลักษณะผู้เรียน การกำาหนดจุดมุ่งหมายของ

การเรยีนรู ้การกำาหนดเนือ้หา การจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้การประเมนิผล และการใหข้อ้มลูปอ้นกลับ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชพีในการจัดการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ การมีระบบทีม
รว่มมอืรว่มใจ ดงันัน้สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ทำางานรว่มมอืกัน เพือ่การพฒันาผู้เรยีนและพฒันา
วิชาชีพให้มากข้ึน และสถานศึกษาโดยผู้บริหารมี
การจัดครูทำางานร่วมมือกัน อาจเริ่มจากร่วมมือ
กันในแต่ละทีม สร้างความเข้มแข็ง ต่อเนื่องเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.2 ผลจากการศกึษาสภาพทีพ่งึประสงค์
ของการพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรู้
ทางวชิาชพีในการจัดการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
27 ด้านที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือต้องการพัฒนา
สูงสุดคือ การสนับสนุน ดังนั้นสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ควรกำาหนดงบ
ประมาณสนับสนุนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียน
รู้ทางวิชาชีพทั้งระดับสถานศึกษา และเครือข่าย
ระดับกลุม่สมาชกิครูทีร่วมตวักนัเพือ่พฒันาวิชาชพี
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสถาน
ศกึษาโดยผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิงาน
ต่างๆ ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้าง
วัฒนธรรมการทำางาน ตลอดจนส่งเสริมเก้ือหนุน
สร้างขวัญและกำาลังใจแก่ครูจนเกิดเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะเก่ียวกับ
ดา้นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการ
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เรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงควรมีการศึกษาด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ 

2.2 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผล

ของการจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ที่เป็นการ
รวมตัวกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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