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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความ
ต้องการจำาเป็นของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประชากรสำาหรับการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริหารและข้าราชการ
ครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำานวน 3,479 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดย
กำาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างจากการใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
341 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และแนวทาง
การพัฒนาการดำาเนินงานด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย (Means) ร้อยละ (Percentile) และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI

modified
) 

ในการจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคช์มุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ของผูบ้รหิาร
และขา้ราชการครูในโรงเรยีนสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ภาพรวม สภาพปจัจบุนั
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจำาเป็น พบว่า โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนา ลำาดับที่ 1 ภาวะผู้นำาร่วม ลำาดับที่ 2 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน ลำาดับที่ 3 การ
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ลำาดับที่ 4 ความเป็นกัลยาณมิตร ลำาดับที่ 5 ทีมร่วมแรงร่วมใจ และลำาดับที่ 
6 วิสัยทัศน์ร่วม 2) แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 18 ด้าน 36 แนวทาง
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Abstract

The aims of this study were to investigate the current conditions, desirable conditions,  
and necessary needs of the professional learning community in the schools under the 
Nonthaburi-Phra Nakhon Si Ayutthaya Secondary School Educational Service Area Office 3, 
and to propose a guideline to promote the professional learning community in the schools. 
The population of the study is 3,479 executives and teachers working in the schools under 
the Secondary School Educational Service Area Office 3. The sample size was determined 
using Krejcie-Morgan formula, and the total number of the samples is 341. The research 
instrument used to collect data from the samples was a questionnaire. The statistics used 
in the data analysis included means and percentile. In addition, the Modified Priority Needs 
Index (PNI

modified
) was employed to prioritize the necessary needs. The results of the study 

revealed that the current conditions were at a high level and the desirable conditions were at 
the highest level. Furthermore, the necessary needs in the professional learning community 
included 1) the shared leadership, 2) the supportive structure, 3) learning and professional 
development, 4) friendship, 5) teamwork, and 6) shared visions, respectively. In addition, a 
guideline for the development of the professional learning community operation in the schools 
under the Secondary School Educational Service Area Office 3 consisted of 6 components, 
18 aspects, and 36 sub-guidelines.

Keywords: Professional learning community, Education, Teacher

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

การศึกษานั้นนับว่าเป็นเคร่ืองมือสำาคัญ
อย่างย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ 
เพราะถ้าสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตาม
เป้าหมายทีก่ำาหนดไวจ้นทำาใหบ้คุลากรทีม่คีณุภาพ
ทางการศึกษาเป็นพลังขับเคล่ือนในการพัฒนา
ประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
และดา้นการเมืองตอ่ไป (สำานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาต,ิ 2547) ดงันัน้การจดัการศกึษา
จึงมีความจำาเป็นต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีสติปัญญา มีความรู้ เป็น
คนด ีมคีวามสขุ มศีลีธรรมคณุธรรมและจรยิธรรม 
เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพเป็นกำาลังสำาคัญใน
การพฒันาประเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษา 

แห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579) ที่มุ่งเน้นการศึกษา
เป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม สร้าง
ชาติ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนากำาลังคนให้
มีคุณภาพ สามารถดำารงชีพอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
ในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็สขุในกระแสการเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็ของโลกศตวรรษที ่21 ทีท่ัว่โลกใหค้วาม
สำาคญัและทุม่เทกบัการพัฒนาการศกึษา เน่ืองจาก
การศกึษาเขา้มามบีทบาทสำาคญัในการสรา้งความ
ได้เปรียบของประเทศในการแข่งขันและยืนหยัด
บนเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
พลวตั เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้
กา้วทนัการเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิและสังคม
ของโลก ควบคูก่บัการรกัษาอตัลกัษณข์องประเทศ 
ความรับผดิชอบและการตดัสนิใจในการบริหารงาน  
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การกระจายอำานาจบริหารการจัดการศึกษาและ
ภารกจิอำานาจหนา้ทีต่า่งๆ เพือ่นำาไปสูค่วามเจรญิ
งอกงามของบคุคลและสงัคม จากกระทรวงลงสูเ่ขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงซึ่งการก
ระจายอำานาจทางการศึกษาจะช่วยให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วน
รว่มของทอ้งถิน่อนัจะนำาไปสูป่ระชาธปิไตยซึง่เปน็
ระบบโครงสรา้งใกลช้ดิประชาชนมากย่ิงขึน้ มคีวาม
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากกว่าระบบเดิม
ที่เป็นการรวมอำานาจอยู่ที่ศูนย์กลาง โดยให้ความ
สำาคัญกับการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏบิตั ิ(พระราชบัญญตักิารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2562) และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาของทกุภาคสว่นในสงัคมผา่นการ
สรา้งความรู ้ความเข้าใจ การรบัรู้ การยอมรับและ
พรอ้มทีจ่ะเข้ามามสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานของผู้
เก่ียวขอ้งทกุภาคสว่นเพ่ือให้การดำาเนนิงานบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กำาหนด (แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2579) ตามมาตรฐานของ 
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
และมาตรฐานของสำานกังานรบัรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

PLC ย่อมาจาก Professional Learning 
Community หมายถงึ ชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรครู โดยมีแนวคิด
สำาคัญคือ การนำาคนหรือครูมาอยู่รวมกันเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตามนโยบาย
รัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรยีนตามศาสตรพ์ระราชาดว้ย Active Learning 
และ Professional Learning Community (PLC) 
สูค่ณุภาพThailand 4.0 ซึง่เปน็กระบวนการ พฒันา
ครโูดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานทีเ่กิดจากการรวมตัว รวมใจ 
รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการ
ศึกษาในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นสำาคัญ จึงดำาเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ 

PLC: Professional Learning Community) สู่
สถานศึกษาทั้งระดับสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาและ
สถานศกึษา เปา้หมายเพือ่ให้ครทูีเ่ข้ารว่มโครงการนำา
กระบวนการตามกรอบชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 
และกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการเรียนรู้อย่างมาก

สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีโรงเรียนในสังกัด
จำาแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา 47 
โรงเรียน มีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ครู
และผู้เรียนโดยตรงคือให้ ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาระดบัมาตรฐานสากล และ
เป็นคนไทยยุคใหม่พร้อม พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
และผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศึกษาปฏบิตัิ
งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และเปน็มอือาชีพ โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ท้ังกำาหนดกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในจุดเน้นด้านครู
และบคุลากรทางการศกึษา ครตูอ้งไดร้บัการพฒันา
องคค์วามรูแ้ละทกัษะในการส่ือสารมสีมรรถนะใน
การสอนอยา่งมีประสทิธภิาพ โดยครสูรา้งเครอืขา่ย
การเรยีนรู ้การมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ (สำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, 2559)  
และครตูอ้งไดร้บัการพฒันาองค์ความรูแ้ละสมรรถนะ
ผ่านการปฏบัิติจริงและการช่วยเหลืออยา่งตอ่เน่ือง 
โดยครไูดร้บัการชว่ยเหลอืใหจ้ดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผล โดยชุมชนการเรียนรู้ของครูในพื้นที่
ทั้งในโรงเรียนเดียวกันระหว่างโรงเรียนหรืออ่ืนๆ 
และจดุเนน้ดา้นการบรหิารจดัการ โดยสง่เสรมิการ
บริหารจัดการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจาย 
อำานาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน
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ทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งและเป็นกัลยาณมิตร 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา ทีไ่ดก้ำาหนดแนวทาง
ของ Best Practice ที่ได้จากการดำาเนินงานตาม
กระบวนการของการปรับปรุงมาตรฐานตำาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูไว้ โดย
มีการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น
องค์ประกอบด้วย ทำาให้เกิดการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
และภายในกลุม่โรงเรียน มีความตระหนักถึงความ
สำาคญัของการสร้างชมุชนการเรยีนรูข้องครข้ึูน ไดมี้
การพฒันาศกัยภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก
โดยใช้กระบวนการ PLC ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดการ
พฒันาครโูดยใชแ้นวคดิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ
ในการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เปน็กระบวนทศันใ์หมท่ีค่รู
ประจำาการรวมตวักนัเพือ่แลกเปลีย่น แบง่ปนั เรยีนรู ้
ประสบการณ์ จากการทำาหน้าที่ครู ทำาให้ได้มา
ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำาไปประยุกต์และปรับใช้
โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพ
สำาหรับครูและการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตลอดจนจุดเน้นสำาคัญ
ของสถานศกึษาสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ในการ ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ต้องการพัฒนาครูผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อ
เนือ่ง ผูว้จิยัเปน็ขา้ราชการครใูนสังกัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ตระหนักถึง
ความสำาคญัของชุมชนการเรยีนรู ้จงึมคีวามประสงค์
ที่จะศึกษาและหาแนวทางครูโดยใช้แนวคิดชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 อันจะส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาครูในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นครูมืออาชีพ 

นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์และความต้องการจำาเป็นของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำาเนินงาน
ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ของโรงเรยีน ในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

คำาถามการวิจัย 

1. สภาพปจัจุบนั สภาพทีพ่งึประสงค ์และ
ความต้องการจำาเปน็ของการดำาเนินงานด้านชุมชน
การเรยีนรูข้องโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นอย่างไร

2. แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรเป็นอย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชงิบรรยาย (Descriptive) โดยมวีตัถปุระสงค ์เพ่ือ
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และ
ความตอ้งการจำาเปน็ของชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 และเพือ่เสนอแนะแนวทางชมุชนการเรยีนรู้ 
ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยศึกษาจาก
พหกุรณทีีมี่การปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ จำานวน 2 โรงเรยีน
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ประช�กร และกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำานวน 3,479 คน 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากการเปดิตารางสำาเรจ็รปูของเครจซีแ่ละมอรแ์กน 
(Krejcie & Morgan) ได้ขนาดตัวอย่าง 341 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี ้คอืแบบสอบถาม 
ผูวิ้จยัสร้างขึน้โดยพจิารณาจากเครือ่งมอืทีม่ผีูว้จัิย
ทำามาก่อนภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้จาก
การศึกษา การวิเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน จำานวน 68 
ข้อ รายละเอียดดังนี้

ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตำาแหน่ง
งาน ระดับการศึกษา และอายุราชการ มีลักษณะ
เป็นแบบตอบ (Cheek List) จำานวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การดำาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียน เป็นแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่  
(Duel-response format) ชนิด 5 ระดับ จำานวน 
50 ข้อ โดยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์
รว่ม 2) ทีมรว่มแรงรว่มใจ 3) ภาวะผูน้ำารว่ม 4) การ
เรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชีพ 5) ความเปน็กลัยาณมติร 
6)โครงสร้างสนับสนุนชุมชน โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนตามแนวทางของ Likert 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก วิทยาลัยครูสุริยเทพ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

2. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามพร้อมท้ัง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่มประชากร เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู จำานวน 341 ฉบบั พรอ้มทัง้กำาหนด
วัน เวลา ในการเก็บแบบสอบถามคืน 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจ
สอบความถกูต้องสมบรูณ์ แลว้นำาไปวิเคราะหข์อ้มูล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยมีราย
ละเอียดดังนี้

1. แบบสอบถาม จะเปน็การวเิคราะหข์อ้มลู
เชิงปริมาณ ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล
ใช้สถิติเชิงบรรยาย และใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่ความถี ่(Frequency) 
คา่เฉลีย่ (Mean) และจดัลำาดับความตอ้งการจำาเปน็
ในการพัฒนา (PNI

modified
) 

 1) การวเิคราะหข์อ้มูลตอนท่ี 1 สภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และนำาเสนอขอ้มลูในรปูแบบตารางประกอบความ
เรียง

 2) การวเิคราะหข์อ้มูลตอนท่ี 2 สภาพ
ปจัจุบนัและสภาพทีพึ่งประสงคข์องการดำาเนนิงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้เกณฑ์การแปลผล
ค่าคะแนนเฉลี่ย จากนั้นนำาผลการประเมินสภาพ
ปจัจุบนัหรอืสภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิงาน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 3 มาจัดเรียงลำาดับความสำาคัญของความ
ต้องการจำาเป็น 

 3) นำาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น 
PNI

modified
=(I-D) / D มาวเิคราะหส์รปุจดัเรยีงลำาดบั

ความสำาคญัของความต้องการจำาเปน็ตามลำาดับจาก
มากไปหาน้อย และนำาไปหาแนวทางในการพฒันา
ต่อไป

2. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั 
แนวทางพัฒนาด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรยีน ในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 
จำานวน 5 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ  
1) เปน็ผูบ้รหิารในโรงเรยีนขนาดใหญพ่เิศษทีม่ผีล
งานด้านด้านจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศและ
เข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 2) เป็นผู้บริหารที่ทำางานอยู่ในโรงเรียนที่
มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)

ผลการวิจัย

ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยัเปน็ประเดน็ตา่งๆ 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
และผลการจัดลำาดับของการพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนนิงานชมุชนการเรียนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 3 องค์ประกอบโดยรวม

สภาพปัจจุบัน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared vision) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
learning and development) ด้านทีมร่วมแรง
รว่มใจ (Collaborative Teamwork) ดา้นความเปน็
กลัยาณมิตร (Caring community) ดา้นโครงสรา้ง
สนับสนนุชมุชน (Supportive structure) ตามลำาดบั 

ส่วนด้านภาวะผู้นำาร่วม (Shared Leadership) มี
ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด

สว่นสภาพทีพึ่งประสงค ์พบวา่ ดา้นความ
เป็นกัลยาณมิตร (Caring community) มีคา่เฉล่ีย
สงูสดุ รองลงมา คอื ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชพี 
(Professional learning and development) ดา้น
โครงสรา้งสนบัสนนุชมุชน (Supportive structure) 
ดา้นทมีรว่มแรงรว่มใจ (Collaborative Teamwork) 
ด้านวิสัยทัศน์ร่วม(Shared vision) ตามลำาดับ  
ส่วนด้านภาวะผู้นำาร่วม (Shared Leadership) มี
ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 

เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาแนวทางด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ของโรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม พบว่า โรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 มีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา ดัง
ต่อไปนี้ ลำาดับที่ 1 ด้านภาวะผู้นำาร่วม (Shared 
Leadership) ลำาดับที่ 2 ด้านโครงสร้างสนับสนุน
ชมุชน (Supportive structure) ลำาดบัที ่3 ดา้นการ
เรียนรู้และพัฒนkวิชาชีพ(Professional learning 
and development) ลำาดับที่ 4 ด้านความเป็น
กัลยาณมิตร (Caring community) ลำาดับที่ 5 
ดา้นทมีรว่มแรงรว่มใจ (Collaborative Teamwork) 
และลำาดับที ่6 ด้านวิสยัทัศนร์ว่ม (Shared vision) 
ตามลำาดับ เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นใน 
3 ลำาดับ เพื่อเป็นหาแนวทางในการพัฒนาด้าน
ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ของโรงเรยีน ในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 รายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Shared  
vision) มีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา คือ  
1) ผู้บริหารเป็นต้นแบบการปฏิบัติตนด้วยความ
มุง่มัน่ตอ่ค่านยิมของโรงเรยีนชุมชนการเรยีนรูท้าง
วิชาชพี 2) ครแูละผูบ้รหิารเขา้ใจถึงวัตถุประสงคข์อง
การจดัการเรียนรูข้องโรงเรียนตามแนวทางของชมุชน
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การเรยีนรูท้างวชิาชพี และ 3) โรงเรยีนมกีารพฒันา
ผู้เรียนเพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่เป็นเลิศทาง
วชิาการเพือ่กา้วสูช่มุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ดา้น
ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) มี
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา คือ 1) ครูและ
ผู้บริหารร่วมกันสร้างวิธีการใหม่ๆ จากชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ จนเกิดความเพลิดเพลินในการ
แสวงหาความรู้ต่างๆ 2) ครูและผู้บริหารมีการ
ทำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลที่
เกิดขึ้นกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 3) ผู้บริหาร
มกีารสรา้งขวญัและกำาลงัใจแกค่รูทีม่คีวามรู ้ความ
สามารถในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ใหเ้กดิประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ ดา้นภาวะผูน้ำารว่ม 
(Shared Leadership) มีความต้องการจำาเป็นใน
การพฒันา คอื 1) ผูบ้รหิารลงมอืทำางานอยา่งมุง่มัน่  
เสียสละ อดทนและใส่ใจให้ความสำาคัญกับครูผู้ 
ร่วมงาน เพื่อเสริมพลังอำานาจของตนเองและเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้สามารถปฏิบัติตามได้ 2) มีการ
บริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ท่ีมีความรู้สึก
ปลอดภัย หรือปลอดการใช้อำานาจกดดันตาม
แนวทางของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ  
3) ครูและผู้บริหารร่วมกันวิเคราะห์และค้นหา
ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จด้านชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ของโรงเรยีน ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา
วชิาชพี (Professional learning and development)  
มคีวามตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา คือ 1) ผูบ้รหิาร
มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน
ตา่งๆ เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นชุมชนการเรยีน
รูท้างวชิาชพี และนำามาขยายผลในโรงเรยีนเพือ่ให้
เกิดการพัฒนา 2) โรงเรียนนำาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practice) มาใชใ้นการบรหิารจัดการเพือ่ให้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครอบคลุมภารกิจทุก
ด้านของโรงเรียน และ 3) ผู้บริหารสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อให้ครูได้ใช้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการพฒันาชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดา้นชุมชนกลัยาณมติร (Caring 

community มีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา 
คือ 1) ครูมีอิสระทางวิชาการในการจัดการเรียน
การสอนและมีอิสระในการวางแผนเร่ืองหลักสูตร
และระบบการจดัการเรยีนการสอนทีก่ำาหนดอยูใ่น
กรอบภาพรวมของโรงเรียน 2) ครูและผู้บริหารมี
ความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและมีการคอยดูแล
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิง
วชิาการตอ่กนัเพ่ือลดความโดดเด่ียวระหวา่งปฏบิตัิ
งาน และ 3) มกีารปรบัสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ โดยคำานึงถึงความเหมาะสม เกื้อหนุนต่อ
กันและส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้มาก
ขึ้น ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive 
structure) community มีความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนา คือ 1) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ
ของชมุชนเพือ่การเปน็โรงเรยีนชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี ท่ีสมบูรณ ์2) โรงเรยีนมรูีปแบบการส่ือสาร
ทีเ่ปดิกวา้ง และมพ้ืีนทีอ่สิระในการสร้างสรรคข์อง
ชุมชน 3) ครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการ ความถนัด และศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคนตามแนวทางการดำาเนินงานของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. แนวทางการพฒันาดา้นชมุชนการเรียน
รู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานด้าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 18 ด้าน 36 แนวทาง

การอภิปรายผล

จากสรปุผลการวจิยัดงักลา่วขา้งตน้ พบวา่  
พัฒนาการดำาเนินงานด้านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชพีของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ควรได้รับการพัฒนา 
ประกอบด้วย ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 18 ด้าน 
36 แนวทาง เพือ่เปน็ข้อมลูสำาคญัในการพฒันาดา้น
ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ของโรงเรยีน ใหท้นัตอ่
การเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต อันส่งผลถึงการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษา และพฒันาสูอ่งคก์รแห่ง
ความเป็นเลิศ และเมื่อพิจารณารายด้านที่มีความ
ตอ้งการจำาเปน็ 3 ลำาดบัในการพฒันา สามารถสรปุ
รายละเอียดได้ดังนี้

1. องคป์ระกอบดา้นวสัิยทศันร์ว่ม (Shared 
Leadership) ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ การสรา้ง
วสิยัทศัน์การดำาเนินงานทีด่นีัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งเปน็
ผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถส่งเสริมให้เป็นโรงเรียน
ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ มกีารเสริมพลงัอำานาจ 
สร้างพ้ืนท่ีสำาหรับการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ พร้อมกับนำาวัฒนธรรมของโรงเรียนบูรณา
การเข้ากับวัฒนธรรม ค่านิยม คุณค่าของตนเองที่
สามารถปรบัเปลีย่นได ้ครูและผู้บรหิารตอ้งรว่มกัน
สรา้งความเชือ่มโยงและทศิทางทีร่ว่มไปสูโ่รงเรยีน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองและบริหารจัดการงานด้านการ
เรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพไปพร้อมๆ 
กัน มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนการเรียน
รู้ทางวิชาชีพ มีการปรับนโยบายของโรงเรียนเพื่อ
การพัฒนาสู่โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติ
ตนด้วยความมุ่งม่ันตอ่คา่นยิมของการเปน็โรงเรียน
ชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพทีเ่ขา้มาเปน็สว่นช่วยใน
การวางรปูแบบพฤตกิรรมและการรบัรู ้เพือ่ประยกุต์
กบัการจดัการเรยีนการสอน ไปสูเ่ปา้หมายรว่มกนั
ของโรงเรยีน ซึง่สอดคลอ้งผลการวจิยัของ ปองทพิย ์
เทพอารีย์ (2557) ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
แหง่การเรียนรูค้รตูอ้งเรยีนรูว้สิยัทศัน ์คา่นยิม และ
วฒันธรรมของโรงเรยีนทีต่นเองปฏบิตังิานอยู่โดยครู
ร่วมกันเรียนรู้ (Collaboration Learning) 

2. องค์ประกอบด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ 
(Collaborative Teamwork) ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าการสร้างพลังในการเรียนรู้ร่วมกันหรือการ
ทำางานร่วมกันอยา่งสร้างสรรค ์หวัใจสำาคญัคอืการ
สือ่สารบนพืน้ฐาน การรบัฟังความคดิเห็น และความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกันเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพของครูและผู้บริหาร ให้มุ่งสู่โรงเรียน
ประสิทธิภาพ และสร้างพลังในการเรียนรู้ร่วมกัน
ของโรงเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบน
พื้นฐานของความสมัครใจร่วมกันสร้างแรงกระตุ้น 
ใหม่ๆ จนเกิด ความรักและความเพลิดเพลินใน
การแสวงหาความรู้มีการเรียนรู้การทำางานเป็น 
ทีมงาน มีแนวปฏบิติั ร่วมกันในการพฒันาโรงเรียน
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการทำางาน 
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ปิยณัฐ กุสุมาลย์ (2560) ผลการวิจัย
พบว่า การมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ ผู้บริหารลง
มาร่วมมือ ให้ครูมาทำางานจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ดา้นการมภีาวะผูน้ำารว่ม ครทูำาหน้าท่ีเป็นผูอ้ำานวย
ความสะดวกในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นการ
สนับสนุน ผู้บริหารสร้างขวัญและกำาลังใจในการ
ทำางาน จัดการเรียนรู้แก่ครูและผู้บริหารสนับสนุน
และส่งเสรมิการอา่นใหค้รเูปน็นกัอา่นทัง้งานวชิาการ
และวรรณกรรม

3. องค์ประกอบดา้นภาวะผูน้ำารว่ม (Shared 
Leadership) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความรู้  
ความสามารถ และทักษะความเป็นผู้นำาของ 
ผู้บรหิารสถานศกึษาโดยยึดหลกัแนวทางชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีการสนับสนุน การกระจาย 
อำานาจ การสรา้งแรงบันดาลใจใหก้บัคร ูและบุคลากร
สามารถพฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยยดึหลักแนวทาง
ชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชพีโดยครูทกุคนจะตอ้งร่วม
สรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้หน็ถงึความสำาคญัและร่วมกนั
กำาหนดเปา้หมายในการพฒันาโรงเรยีนจดักจิกรรม
แลกเปลี่ยนรู้เรียนอย่างสม่ำาเสมอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559) พบว่า 
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพน้ัน ครูจะต้องมี
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
สู่ความเป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทางวิชาชีพในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีบรรทัดฐานใน
การประพฤติตนและปฏิบัติงานร่วมกัน

4. องค์ประกอบดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา
วชิาชพี (Professional learning and development) 
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี
เป็นการเรยีนรูข้องครเูพ่ือพัฒนาวชิาชีพด้วยบรบิท
ทางวชิาชพีทีม่กีารทำางานรว่มกนั โดยมกีารพฒันา
ความรู ้ความสามารถ การใช้สือ่อเิล็กทรอนิกส์ (ICT) 
ความเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นวชิาการ ทกัษะดา้น
ภาษาต่างประเทศและการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การจดัการเรยีนการสอนเพือ่นำามาใชใ้นการจดัการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
สู่การจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการ
สร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจดัการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อำานาจ เหลอืนอ้ย (2561) พบวา่  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวชิาชพีดว้ยบรบิทชุมชน แหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีการทำางานร่วมกัน โดย
มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ ความ
เชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นวชิาการ ทกัษะภาษาตา่ง
ประเทศ พัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ใน
การจดัการเรยีนการสอนเพือ่นำามาใชใ้นการจดัการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5. องคป์ระกอบดา้นความเปน็กลัยาณมติร 
(Caring community) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  
การยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันให้ครูได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการจัดการศึกษาชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพต่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ มีวิถีและวัฒนธรรม
การอยู่รว่มกนั และรว่มกันทำางานแบบอทุศิตนเพือ่
การดำาเนินงาน ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชพี ใชค้วามเปน็กลัยาณมติรเชงิวชิาการตอ่กนั 
เพื่อลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของ
ครูยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุฑิตา 
อุเบกขา) เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวกและมุ่ง
เน้นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มี
ความสขุ รวมท้ังการทำางาน และการอยู่รว่มกนัตาม
วฒันธรรมแบบเปดิเผยโดยการบรหิารจดัการองคก์ร 
ให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือปลอดการใช้อำานาจ
กดดนัตามแนวทางการจดัการชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก 
เชือ่มโยงการพฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรู ้ทางวชิาชพี
ไปกบัวถิชีวีติตนเองและวถิชีวีติชมุชนอนัเปน็พืน้ฐาน
สำาคัญของสังคมฐานการพึ่งพาตนเอง สอดคล้อง
กบังานวิจยัของชชูาต ิพว่งสมจติร (2560) ผลการ
วิจัยพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PCL 
คือ วิธีการในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศ
ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้
ครูไม่โดดเด่ียวและ มีเครือข่ายในการทำางานเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน PLC มลีกัษณะสำาคญั 
4 ประการ คือ 1) เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อัน
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) เป็นชุมชนที่มี
ฉนัทะและความ ศรทัธาในการทำางาน 3) เปน็ชมุชน
ที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกันใน
ทางวิชาการ 4) เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้

6. องค์ประกอบด้านโครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน (Supportive structure) ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า โครงสร้างองค์การชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วมเน้นรูปแบบทีมงานเป็น
หลกัเนน้ความคล่องตวัในการดำาเนนิการ ใชร้ปูแบบ 
การสื่อสารด้วยใจเปิดกว้างให้พื้นท่ีอิสระในการ
สรา้งสรรคข์องชมุชน และมุง่ความยัง่ยนืแบบชมุชน
การเรยีนรูท้างวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง ท้ังนีเ้ปน็เพราะวา่
โรงเรยีนมโีครงสรา้งองคก์รของชมุชนการเรยีนรู้ทาง
วชิาชพีแบบมสีว่นรว่ม เน้นรปูแบบการทำางานเปน็
และเนน้ความคลอ่งตวัในการดำาเนนิการท่ีกอ่ใหเ้กิด



90 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 1 January - April 2021

บรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และมุ่งความยั่งยืนตามแนวทางชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Eastwood & Louis (1992) ที่
กล่าวว่า มีรูปแบบการสื่อสารด้วยใจเปิดกว้างให้
พื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความ
คลอ่งตวัในการดำาเนนิการจัดการกบัเงือ่นไขความ
แตกแยก และมรีะบบสารสนเทศของชมุชนเพือ่การ
พฒันาวชิาชพี มโีครงสรา้งสนบัสนนุชุมชนเปน็การ
เอาใจใสส่ิง่แวดลอ้มใหเ้กดิบรรยากาศที ่เอือ้ตอ่การ
เรียนรู้และอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสขุและสอดคลอ้ง 
กับงานวจิยัของเอกพล อยูภั่กดีและวลัลภา อารรีตัน์  
(2559) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหาร 
จำานวน 4 ปัจจัย ที่ร่วมกันพยากรณ์ชุมชน แห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน ได้แก่  
1) ภาวะผู้นำา 2) ระบบขององค์การ 3) โครงสร้าง
ขององค์การ และ 4) การบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การพัฒนาแนวทางการดำาเนนิงานชมุชนการเรยีนรู ้
ทางวชิาชพี ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 องค์ประกอบที่มีค่า
เฉล่ียต่ำาสุดคือ องค์ประกอบด้านภาวะผู้นำาร่วม 
(Shared Leadership) ดังนั้นสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสรมิสนบัสนนุ
ใหค้รแูละผูบ้รหิารทำางานรว่มมอืกนั เพือ่การพฒันา
ผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพให้มากขึ้น

1.2 ผลจากการศกึษาสภาพทีพ่งึประสงค์
ของการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 องคป์ระกอบ
ดา้นทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้หรอืต้องการพฒันาสงูสดุคอื 

ด้านความเป็นกัลยาณมิตร (Caring community) 
ดังนั้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งระดับสถานศึกษา 
และเครอืขา่ยระดบักลุม่สมาชกิครทูีร่วมตวักนัเพือ่
พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
และสถานศึกษาโดยผู้บริหารให้การสนับสนุน
การดำาเนินงานต่างๆ ของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมการทำางาน ตลอดจน 
ส่งเสริม เกื้อหนุนสร้างขวัญและกำาลังใจแก่ครู 
จนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้

1.3 แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
หนว่ยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยทกุระดับสามารถ
นำาไปใชต้ามความเหมาะสมและตามความตอ้งการ

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะเก่ียวกับ
ดา้นการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคดิชุมชนการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 3 จึงควรมกีาร
ศกึษาดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาดว้ย

2.2 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผล
ของการจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ที่เป็นการ
รวมตัวกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ 

2.3 ควรมีการทำาวิจัยหาความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

2.4 ควรมีการทำาวิจัยเชิงสถิติเกี่ยวกับ
ปัจจัยการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของการ
พฒันาสถานศกึษาเพือ่ให้มกีารพฒันาแนวทางการ
บรหิารทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผล และบรรลเุปา้หมาย
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