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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ (1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (2) ศึกษาความต้องการจำาเป็นของการจัดการเรียน
รู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) พัฒนาแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครพนม เขต 2 กลุม่ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่ครูผูส้อน จำานวน 320 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan. ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
มีจำานวน 4 ฉบับ คือ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง .51-.92 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เทา่กบั .93 (2) แบบสอบถามสภาพทีพึ่งประสงค์ของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง .55-.81 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม .98  
(3) แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง และ (4) แบบประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทาง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่  
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการวเิคราะหก์ารจดัลำาดบัความสำาคญัความตอ้งการจำาเปน็ 

ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ความต้องการจำาเป็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ลำาดับแรก คือ ด้านการทบทวนไตร่ตรองผล (3) แนวทางการ
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พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา พบว่า 
มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ความต้องการจำาเป็น,

Abstract

The purposes of this research were (1) to study the current situations and  
desirable situations of learning management using the concept of professional learning 
community, (2) to study the needs assessment of learning management using the concept 
of professional learning community, and (3) to develop guidelines of teacher development 
in learning management using the concept of professional learning community for schools 
under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. The samples were 320 
teachers followed Krejcie and Morgan’s table in the sample-size specification, and they were 
selected by Stratified Random Sampling. There were 4 instruments used in this research: 
(1) a questionnaire in current situations of learning management using the concept of  
professional learning community, the discrimination between .51-.92, and the reliability of 
.93 ; (2) a questionnaire in desirable situations of learning management using the concept 
of professional learning community, the discrimination between .55-.81, and the reliability of 
.98 ; (3) a structured-interview form ; and (4) a suitability and possibility assessment form of 
guidelines in leaning using the concept of professional learning community for schools. The 
statistics used were percentage, mean, standard deviation, and the index modified priority 
needs index (PNImodified). 

The results were as follows: (1) overall current situations of learning management 
using the concept of professional learning community were at the high level, and overall 
desirable ituations of learning management using the concept of professional learning  
community were at the highest level. (2) The first aspect of needs assessment of learning 
management using the concept of professional learning community was reflective thinking, 
and (3) The guidelines of teacher development in learning management using the concept 
of professional learning community for schools revealed the suitability in the highest level 
and the possibility in the high level.

Keywords: Learning Management, Professional Learning Community, Needs Assessment 
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บทนำา

สังคมปัจจุบันถือได้ว่าการศึกษามีความ
สำาคัญต่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เพราะช่วย
ให้บุคคลมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาและ
ปรบัปรงุศกัยภาพในการทำางานทกุดา้น ดงันัน้การ
ปฏริปูการศกึษา ในศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะเร่ือง
การจัดการเรียนรู้ของครู วัฒนธรรม การสอนของ
ครูจำาเป็นตอ้งไดรั้บการเปลีย่นแปลงเปน็วฒันธรรม
ของการให้เด็กได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริม
สร้างผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยโดยบทบาทของ
ครูจะเปลี่ยนจากครูผู้สอน (Teacher) เป็นครูฝึก 
(Coach) หรอืเปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ 
(Learning Facilitator) นอกจากครูแล้ว ผู้บริหาร
และผู้ทีมี่สว่นเก่ียวข้อง ควรใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุ
ใหค้รไูดม้โีอกาสพบปะเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซึง่กนั
และกนัรวมทัง้รว่มกนักำาหนดบทบาทในการจดัการ
เรียนรู้ของครูให้เป็นไป ในทิศทาง นอกจากนี้ต้อง
สง่เสรมิใหเ้ดก็นำาความรูไ้ปประยกุตใ์นสถานการณ์
ใหมจ่นสามารถสรา้งชิน้งานระดบัทีเ่ปน็นวตักรรม 
อันจะนำาไปสู่การเปน็ผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติแบบยัง่ยนื  
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558: 79-81) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community: PLC)  
มคีวามเชือ่พ้ืนฐานทีต่อ้งการชว่ยเหลอืและสง่เสรมิ
ใหบ้คุลากรในโรงเรยีนมแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่ง
กนัโดยผา่นกระบวนการ พฒันาวชิาชพี (Well and 
Feun, 2007: 141) และเป็นการรวมตัวของกลุ่ม
คนในวิชาชีพครูที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง มาร่วมแลกเปล่ียน แบ่งปัน เรียนรู้ใน 
เรื่องนั้นๆ ร่วมกันทำาให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่  
เพือ่นำาไปประยกุต์และปรบัใชต้ามแตส่ภาพแวดลอ้ม
และสถานการณ์ต่างๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ
เปล่ียนแปลงการทำางานของครจูากวฒันธรรมแบบ
เดิมทีท่ำางานอยา่งโดดเดีย่ว มาเปน็การทำางานร่วม
กันเป็นทีม โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะ
ทางวิชาชีพสำาหรับครูและทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียน ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคม

แหง่ความรูท้ีอ่าศยัความรว่มมอืเปน็ฐานในการปรบั
ตวัและสรรสรา้งสิง่ใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้ ชุมชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวชิาชพีเปน็ชมุชนทีท่ำาใหเ้กดิการปรบัปรงุ
ทักษะเจตคติ ความเข้าใจ กระตุ้นการปฏิบัติงาน
ของครูและกลุ่มครู พัฒนาจากการฝึกอบรมอย่าง
เปน็ระบบเปน็การพฒันาตนเอง พฒันาองคก์รแหง่
การเรยีนรู ้จนในทีส่ดุกลายเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ (ปองทิพย์ เทพอารีย์, 2557: 286) 

การนำาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในโรงเรียนเป็นการเปล่ียนจากผู้สอน
เป็นนักเรียนทำางานร่วมกับเพ่ือน และรวมตัวกัน
เปน็ชมุชนหรอืเครอืขา่ยปรกึษาหารอืและชว่ยเหลอื
กนั อยูก่นัอยา่งมคีวามสขุ และยงัเปลีย่นแปลงการ
ทำางานของคร ูเปลีย่นวัฒนธรรมของโรงเรยีนเปน็การ
สะท้อนความคิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครูที่ได้รับอิทธิพลจากการสนทนา เพื่อช่วย
เหลอืกันในการพฒันาวิชาชีพระหว่างครใูนโรงเรยีน 
(Gilrane and Others, 2008: 101) หมายความ
ว่าชุมชนแหง่การเรยีนรู้ทางวิชาชีพจะเปลีย่นแปลง
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
(วิจารณ์ พานิช, 2555: 191) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดการพัฒนา
แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษานครพนม เขต 2 ซึง่เปน็แนวทางสำาคญัในการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษา
ไดร้บัประโยชนจ์งึไดด้ำาเนนิการวจิยัเพือ่พฒันาการ
ศึกษาและประเทศชาติต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2

2. เพือ่ศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ของการ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

3. เพือ่พฒันาแนวทางการพฒันาครใูนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่ง การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชาการ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม 
เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 จาก 181 โรงเรียน 
จำานวน 1,891 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม 
เขต 2 จำานวน 320 คน โดยเทยีบจำานวนประชากร
ท้ังหมดกบัตารางสำาเรจ็รปูของ Krejcie and Morgan 
โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 
Sampling) และการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random 
Sampling)

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายขอ้ระหวา่ง .51-.92 และมคีา่ความเชือ่มัน่ของ
แบบสอบถาม เทา่กบั .93 และแบบสอบถามสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ สำาหรับสถาน
ศึกษา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

ทุกข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง .55-.81 
และมคีา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม เทา่กบั .98 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ
ข้อมลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปูโดยแบง่ออกเปน็ 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้
ตอบแบบสอบถาม นำาเสนอขอ้มลูโดยแสดงคา่รอ้ยละ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อคำาถาม
เกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์อง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิชุมชนแหง่ การเรียน
รูท้างวชิาชพี สำาหรบัสถานศึกษา โดยใชว้ธิปีระมวล
ผลทางสถิติเชิงพรรณนา นำาข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วเิคราะหห์าคา่ทางสถติ ิและนำาเสนอขอ้มลูโดยการ
แสดง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที ่3 การวเิคราะหค์วามต้องการจำาเปน็ 
โดยนำาขอ้มลูผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น
โดยใช้สูตร Priority Needs Index (PNI Modified) 
เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

ระยะที ่2 การพฒันาแนวทางพฒันาครใูน
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีน
รู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้ทรงคุณวุฒิ

1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบ
สมัภาษณ ์ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ/์รบั
ผดิชอบงานดา้นชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี มี
บทบาทในการให้ข้อชี้แนะ คำาแนะนำาเกี่ยวกับการ
พัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีการปฏิบัติเป็น
เลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน  

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบความ
เปน็ไปไดแ้ละความเหมาะสมของแนวทางพฒันาครู
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ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรียน
รู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เปน็แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง และแบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ สร้างข้อสรุปจากเนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่างแนวทางการพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพี นำาเสนอแนวทางการพัฒนาท่ีได้

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
วิเคราะห์คะแนนความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้จากแบบประเมินแนวทางการพัฒนาครูในการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีการทางสถิติ 
ซึ่งประกอบ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทาง
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 พบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สำาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
เป็นชุมชนกัลยาณมิตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
คือ ด้านการมีระบบทีมร่วมแรงร่วมใจ

ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ของการพัฒนา
แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิ
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี สำาหรบัสถานศกึษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็ราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น ดา้นทีม่คีา่
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการทบทวนไตร่ตรองผล และ
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื ดา้นการมรีะบบทมีรว่ม
แรงร่วมใจ รายละเอียดดังตารางที่ 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และสภาพท่ีพงึประสงคข์องการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี 
สำาหรับสถานศึกษา โดยรวมและจำาแนกเป็นรายด้าน

ก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชน 
แห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ 

สำ�หรับสถ�นศึกษ�

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 4.09 0.63 มาก 4.62 0.27 มากที่สุด

2. ด้านการมีระบบทีมร่วมแรงร่วมใจ 4.01 0.51 มาก 4.58 0.26 มากที่สุด

3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 4.09 0.52 มาก 4.66 0.21 มากที่สุด

4. ด้านการเป็นชุมชนกัลยาณมิตร 4.19 0.46 มาก 4.69 0.29 มากที่สุด

5. ด้านภาวะผู้นำาร่วม 4.14 0.37 มาก 4.68 0.25 มากที่สุด

6. ด้านการทบทวนไตร่ตรองผล 4.08 0.38 มาก 4.70 0.26 มากที่สุด

7. ด้านโครงสร้างที่สนับสนุน 4.09 0.44 มาก 4.63 0.28 มากที่สุด

รวม 4.10 0.36 ม�ก 4.65 0.20 ม�กที่สุด



80 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 11 Number 1 January - April 2020

2. ผลการศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ เมือ่
พจิารณาเปน็รายดา้น โดยเรยีงลำาดบัความของการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้าง
วชิาชพี สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็น (PNI Modified) และลำาดับ
ความต้องการจำาเป็น ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับ
สถานศกึษา ตอ้งการจำาเปน็จากมากไปหานอ้ย คอื 
ด้านการทบทวนไตร่ตรองผล ด้านการมีระบบทีม
รว่มแรงร่วมใจ ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
ดา้นโครงสรา้งทีส่นบัสนนุ ดา้นการมวีสิยัทศันแ์ละ
เปา้หมายรว่มกนั ด้านภาวะผู้นำาร่วม และดา้นการ
เป็นชุมชนกัลยาณมิตร ตามลำาดับ

3. แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชพี 
สำาหรบัสถานศึกษา ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณม์แีนวทาง
การพัฒนา ดังนี้

1. ด้านการมวีสิยัทศันแ์ละเปา้หมายรว่มกนั  
โดยผู้บริหารและครูเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการจดัการเรยีนรูท้างวชิาชพี มีการทำาการ
บันทึกข้อตกลง (MOU) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในแตล่ะครัง้ ครกูำาหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมนิ
ผลนักเรียนอย่างชัดเจน

2. การมีระบบทีมร่วมแรงร่วมใจ โดย
ครูมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ และมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ค้นหา และ
วิเคราะห์สิ่งที่นักเรียนสนใจ เพื่อนำามากำาหนด 
เป้าหมาย และออกแบบในการจัด การเรียนรู้ 
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

3. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพีโดยครู
ประเมนิพัฒนาการในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแตล่ะ
คนอยา่งตอ่เนือ่ง มหีลกัฐานทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการ

ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ มีการ 
ส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น 

4. การเปน็ชมุชนกลัยาณมติร โดยผูบ้รหิาร
และครูมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน
เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีเสรีภาพใน
การแสดงออกความคดิเห็น และครูมุง่เนน้การสร้าง
บรรยากาศการอยูร่ว่มกนัของนกัเรยีนทีเ่อือ้ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

5. การมีภาวะผู้นำาร่วม โดยผู้บริหารให้
อสิระแกค่รใูนการพฒันาความเปน็ผูน้ำาของตนเอง 
ในการวางแผน ออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และทำา
หนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำาในการสะทอ้นผลและอำานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครู 

6. การทบทวนไตร่ตรองผล โดยครูมี 
หลักฐานแสดงการประเมินจากการเรียนครั้งก่อน
หน้า แล้วนำาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และ
นำาข้อมูลผลการประเมินไป ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้

7. การมโีครงสรา้งทีส่นบัสนนุ โดยผูบ้รหิาร
และครูร่วมกันตัดสินใจเรื่องการวัดและประเมิน
ผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้บริหารจัดให้มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ำาเสมอ สนับสนุนให้ครูศึกษาเรียนรู้ ฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่า มคีวาม
เหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ และมคีวาม
เป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2
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อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันของ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคดิชุมชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวชิาชพี สำาหรบัสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก อาจเนือ่งมาจากบรบิทของการจดัการศกึษาของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม 
เขต 2 ในการทำาให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ได้
กำาหนดจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีครตูอ้งไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้รวมถงึทกัษะ
ในการสื่อสาร และมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพ ครมูกีารสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้เพือ่
ใหเ้กดิชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2. 2562: 45) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปยิณฐั กสุมุาลย ์(2560: 
111) ไดว้จิยัแนวทางการพฒันาครโูดยจดัการเรยีนรู ้ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า สภาพปัจจุบัน

ของการพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรู้
ทางวชิาชพีในการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เกีย่วเน่ืองกบังาน
วจิยัของ มนิตรา ลายสนทิเสรกี ุ(2557: 397-401) 
ได้วิจัยกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี 
สำาหรับสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม 
เขต 2 ตระหนกัถงึความสำาคญัและตอ้งการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างไปจาก 
รูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ โดยเน้นความสอดคล้อง
กับภารกิจการปฏบิตังิานท่ีทำาเป็นประจำาและมีการ
พฒันาการปฏบัิตงิานในสถานศกึษาอยา่งสม่ำาเสมอ
อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนีอ้งคก์รวชิาชพี เลง็เหน็ถงึ
ความสำาคัญของการพัฒนาวิชาชีพและบุคลากร
ทางการศกึษาใหป้ระสบความสำาเรจ็ รว่มมอืรวมพลงั 

ต�ร�ง 2 การตรวจสอบประเมนิความเหมาะสม และความเปน็ไปไดข้องแนวทางการพัฒนาครใูนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคิดชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี สำาหรบัสถานศกึษา โดยรวมและ
จำาแนกเป็นรายด้าน

ก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชน 
แห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ  

สำ�หรับสถ�นศึกษ�

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

ด้านการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 4.52 0.36 มากที่สุด 4.40 0.42 มาก
ด้านการมีระบบทีมร่วมแรงร่วมใจ 4.56 0.26 มากที่สุด 4.36 0.67 มาก
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 4.48 0.50 มาก 4.48 0.58 มาก
ด้านการเป็นชุมชนกัลยาณมิตร 4.80 0.24 มากที่สุด 4.72 0.27 มากที่สุด
ด้านภาวะผู้นำาร่วม 4.64 0.33 มากที่สุด 4.48 0.46 มาก
ด้านการทบทวนไตร่ตรองผล 4.68 0.30 มากที่สุด 4.52 0.50 มากที่สุด
ด้านโครงสร้างที่สนับสนุน 4.52 0.46 มากที่สุด 4.48 0.36 มาก

รวม 4.60 0.33 ม�กที่สุด 4.49 0.40 ม�ก



82 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 11 Number 1 January - April 2020

กันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเรียนรู้ และ
ลงมือปฏิบัติบนพื้นฐานการทำางาน ซ่ึงส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการศึกษา 
และยงักอ่ใหเ้กดิวฒันธรรมการทำางาน แลกเปลีย่น
เรียนรู้ทางวิชาชีพมากขึ้น เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาวิชาชีพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียน ให้สมกับความเป็นครูมืออาชีพอย่าง
แทจ้รงิ (สำานกังานเลขาธกิารคุรสุภา, 2559: 1-2) 
สอดคลอ้งกับงานวจิยัของปยิณฐั กสุมุาลย ์(2560: 
112) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิด
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชพีในการจัดการเรยีนรู ้ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 พบวา่ สภาพทีพ่งึประสงค ์
ของการพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรู้
ทางวชิาชพีในการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

2. ผลการศกึษาความตอ้งการจำาเปน็และ
ลำาดับความต้องการจำาเป็นของการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ด้าน
ที่มีความต้องการจำาเป็นลำาดับแรก คือ ด้านการ
ทบทวนไตร่ตรองผล ที่จะพัฒนาคือ ครูมีหลักฐาน
แสดงการประเมินจากการเรียนครั้งก่อนหน้า แล้ว
นำาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูไม่มีการตรวจสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนและไม่มีการประเมินความ
ก้าวหน้าของการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งทำาให้ยากต่อ
การรว่มกนัคน้หาเนือ้หาทีผู่เ้รยีนเขา้ใจไดย้ากและ
รว่มกนัวเิคราะหส์าเหตขุองปญัหาทีผู่เ้รยีนมากำาหนด
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ DuFore (2004: 11)

3. แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

(1) ดา้นการมวีสิยัทศันแ์ละเปา้หมายรว่มกนั 
ผู้บริหารและครูเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ มีการทำาการบันทึก 
ขอ้ตกลง (MOU) ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นแตล่ะครัง้ 
ครกูำาหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมนิผลนกัเรยีน
อย่างชัดเจน และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
นำาขอ้มลูไปชว่ยเหลอืพฒันาดา้นการจดัการเรยีนรู ้
สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปิยณฐั กสุุมาลย ์(2560: 
108) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนาครู โดยใช้แนวคิด
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีในการจดัการเรยีนรู ้ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ผู้บริหารและ 
ครทูกุคนทราบและเขา้ใจถงึวตัถปุระสงคข์องแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ครูศึกษาผู้เรียน
ของตนเอง เป็นรายบุคคล เพื่อนำาข้อมูลผู้เรียนไป 
ช่วยเหลือในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้  
ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการกำาหนดความรู้และทกัษะ
ที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนของตนเอง มีวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้
ได้ มีเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้

(2) การมรีะบบทมีรว่มแรงรว่มใจ ครมูกีาร
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ และมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ค้นหา และวิเคราะห์ 
สิง่ทีน่กัเรยีนสนใจ เพ่ือนำามากำาหนดเปา้หมาย และ
ออกแบบในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Almanzar 
(2014: 75-82) ได้วิจัยผลกระทบของการสอด
แทรกการวางแผนหรอืการมสีว่นรว่มของผูเ้ข้ารว่ม
ในการออกแบบบทเรียนของผู้เรียนที่มีผลต่อขวัญ
และกำาลงัใจของคร ูและการเรยีนรูใ้นชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวชิาชพีของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีต่ัง้  
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา 
พบว่า เม่ือครูผู้สอนได้รับโอกาสและเวลาในการ
ทำางานร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวการเรียนรู้จากชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
และร่วมกันแบ่งเป็นแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะที่
ร่วมกันออกแบบจะส่งผลให้ขวัญและกำาลังใจใน
การทำางานเพิ่มมากขึ้น
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(3) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ครู
ประเมนิพัฒนาการในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแตล่ะ
คนอยา่งตอ่เนือ่ง มหีลกัฐานทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการ
ปรบัปรงุและพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้มกีารสง่
ตอ่ขอ้มลูของผูเ้รยีนเมือ่เลือ่นระดบัชัน้ ครทูำาหนา้ที่
เปน็ผูอ้ำานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรยีนรู ้
ของผู้เรียน และสร้างบรรยากาศให้เกิดการร่วม
กันคิดร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
เนือ้หาทีต่อ้งการพฒันา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ปิยณัฐ กุสุมาลย์ (2560: 109) ได้วิจัยแนวทาง
การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชพีในการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 27 พบว่า ครูวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้ที่สามารถบูรณาการร่วมกัน มีการส่งต่อ
ข้อมูลของผู้เรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น เพื่อเป็นการ
ศึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนร่วมกันคิด 
ร่วมกนัแลกเปลีย่นประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัเนือ้หาที่
ตอ้งการพฒันา ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บั 
ผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย มกีารประเมนิพฒันาการใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแตล่ะคนอยา่งตอ่เนือ่ง มรีอ่ง
รอยหรือหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุง
และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

(4) การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ผู้บริหาร
และครูมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศ การอยู่ร่วม
กันเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีเสรีภาพ
ในการแสดงออกความคิดเห็น และครูมุ่งเน้นการ
สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน ของนักเรียนที่เอื้อ
ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับงาน
วจิยัของ จลุลี ่ศรษีะโคตร (2557: 88-91) ไดวิ้จัย
บรรยากาศองคก์ารทีส่ง่ผลตอ่ชมุชนการเรยีนรูท้าง
วิชาชพีของคร ูในสงักดัเทศบาลนครขอนแกน่ พบวา่ 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PCL คือ วิธีการ
ในการพฒันาครโูดยการจดับรรยากาศให้ครูไดแ้ลก
เปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กันและกนั สง่ผลใหค้รไูมโ่ดดเด่ียว
และมีเครอืขา่ยในการทำางานเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้
ของผู้เรียน PCL มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความ
สัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็น

ชมุชนทีม่ฉีนัทะและความศรทัธาในการทำางานเปน็
ชุมชนที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตร
กันในทางวิชาการ

(5) การมภีาวะผูน้ำารว่ม ผูบ้รหิารใหอ้สิระ
แก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นำาของตนเอง ใน
การวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และทำา
หนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำาในการสะทอ้นผลและอำานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครู สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเฉลิมชาติ เมฆแดง (2558: 175)  
ไดว้จิยัแนวทางการพัฒนาชมุชนแหง่การเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเอกชน พบว่า ลักษณะการเป็นชุมชน
แหง่การเรยีนรูท้ีด่ขีองสถานศกึษาตอ้งมภีาวะผูน้ำา
แบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม และสถานศึกษาจัด
ให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ร่วม
กนัในองคก์รในลกัษณะเชงิบวก เพือ่ใหก้ารดำาเนนิ
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประสบความ
สำาเรจ็และผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งทำางานรว่มกนักบัคร ู

(6) การทบทวนไตรต่รองผล ครมูหีลกัฐาน
แสดงการประเมินจากการเรียนครั้งก่อนหน้า แล้ว
นำาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ออกแบบกิจกรรม 
เพ่ือพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีน และนำาขอ้มลูผลการ
ประเมินไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการ
เรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปยิณฐั กสุมุาลย ์
(2560: 109) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนาครูโดย
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า  
ครูมีการนำาข้อมูลการประเมินผลจากการสอน 
ครัง้ทีผ่า่นมา มาใชใ้นการกำาหนดเปา้หมาย ครรูว่ม
กันค้นหาเนื้อหาที่ผ่านมาผู้เรียนเข้าใจได้ยาก และ
วิเคราะห์แยกสาเหตุของปัญหา พร้อมหาแนวทาง
แกไ้ข แล้วนำาขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการวิธีการในการจัด
กิจกรรมให้ดีขึ้นอีก 

(7) การมีโครงสร้างที่สนับสนุน ผู้บริหาร
และครูร่วมกันตัดสินใจเรื่องการวัดและประเมิน
ผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ผู้บริหารจัดให้มีการสะท้อนผลการจัดการเรียน
รู้อย่างสม่ำาเสมอ สนับสนุนให้ครูศึกษาเรียนรู้  
ฝกึอบรมเพือ่พฒันาตนเองเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leclerc 
และคณะ (2012: 1-14) ได้วิจัยปัจจัยที่ส่งเสริม
ความก้าวหนา้ในการทำางานของโรงเรยีนทีเ่ปน็ชมุชน
แหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ให้ความสำาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) โดยครูผู้สอนจะได้ทำางานร่วมกัน
และสง่เสรมิความกา้วหนา้ในการทำางานในโรงเรยีน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอเพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ไปใช้

1.1 จากการวจิยัสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางพัฒนาครูใน
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคดิชุมชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำาหรับ
สถานศึกษา ด้านการมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ  
อยูใ่นระดบัต่ำาสดุและมคีวามตอ้งการจำาเปน็สงูสดุ 
ดังนั้น โรงเรียนควรให้ครูร่วมมือกันในการกำาหนด
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
กบัผูเ้รยีน เพ่ือการพฒันาผูเ้รยีนและพฒันาวชิาชพี
ให้มากขึน้ หรอืกำาหนดเป็นนโยบายใหแ้ตล่ะสถาน
ศึกษาประยุกต์ใช้วิธีการของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และสถานศึกษาโดยผู้บริหารมีการจัด

ครทูำางานรว่มมอืกนัสรา้งความเขม้แขง็ ตอ่เนือ่งเปน็
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี ทีมุ่ง่เนน้การพฒันา
คุณภาพ และความสำาเร็จของผู้เรียนเป็นสำาคัญ

1.2 จาการวิจัยความต้องการจำาเป็นของ
การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ด้าน
ทีม่คีวามสำาคญัของความตอ้งการจำาเปน็ลำาดบัแรก 
คือ ด้านทบทวนไตร่ตรองผล ดังนั้น โรงเรียนควร
สง่เสรมิสนบัสนนุใหค้รรูว่มกนัคน้หาเนือ้หาทีผู่เ้รยีน
เขา้ใจไดย้ากและรว่มกนัวเิคราะหส์าเหตขุองปญัหา 
เพือ่ทบทวน และแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความสำาเรจ็
ของกันและกัน และครูในโรงเรียนร่วมกันวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ตามบริบทของตนเองที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

1.3 ควรนำาแนวทางซึง่เปน็ผลจากการวจิยั
ไปใชป้ฏบิตัหิรอืดำาเนนิการในสถาน ศกึษาใหเ้ปน็รปู
ธรรม เพื่อให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดีขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย ครั้งต่อไป

2.1 ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

2.2 ควรวิจัยและเปรียบเทียบผลของการ
จดักจิกรรมดำาเนนิการจดัการเรยีนรู ้โดยใชแ้นวคดิ
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี สำาหรบัสถานศกึษา 
ตามบรบิทของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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