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แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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The Activity Guidelines for Promoting the Processes of Professional Learning
Community in Schools of the Students of Graduate Diploma Program
in Teaching Profession, College of Asian Scholars,
Academic Year 2020
ธนาศักดิ์ ศิริปณ
ุ ยนันท์1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พ
2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) สร้างสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่มีต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ และนักศึกษา จำนวน 148 คน และผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ จำนวน
10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 และแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ =4.56, S.D.=0.30) สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.40)
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ =4.26)
3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียน พบว่า
โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.587-0.725 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01
4) ผลการวิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ (y total) ได้แก่ (1) ภาวะผู้นำทางวิชาการ (x5) (2) โครงสร้างองค์กร (x1) และ (3) พลวัตด้านบุคคลและ
สังคม (x3) สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชี พ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.780 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) ในภาพรวมเท่ากับ 0.608 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 0.599 สามารถร่วมการทำนายความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนได้ คิด
เป็นร้อยละ 78.00 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำดับ ดังนี้
____________________________________________________________________________________________
1คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
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y’ = 1.034 + 0.580(X3) + 0.945(X1) + 1.127(X5)
Z = 0.528(X3) + 0.747 (X1) + 0.932(X5)
5) แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ได้แก่ โครงสร้างองค์กรที่มีเครือข่ายการสนับสนุนที่ดีมีเสรีภาพ การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารที่ชัดเจน
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
คำสำคัญ : แนวทางการจัดกิจกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of factors affecting the professional learning
community; 2) to study the relationship of factors affecting the professional learning community; 3) to construct
the best predictive equation for professional learning community and 4) the guidelines for developing a
professional learning community in schools of the Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students
of College of Asian Scholars. The Samples were school administrators, mentors, inspirational teachers and the students
148 persons. and 10 key informants. The research instruments were ( 1 ) a 5 -level estimation scale
questionnaire with a confidence value of 0.93 and (2) a semi-structured interview form evaluated by the
experts. with overall quality was at a very good level (𝑥̅ = 4 . 56, S.D.= 0 . 30) The data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, multiple regression
by stepwise, and Content Analysis.
The results showed that
1) The level of factors affecting being a professional learning community in schools of students of
the Graduate Diploma Program in Teaching Profession was overall found to be at a high level (𝑥̅ = 4.40).
2) The result of the study on being a professional learning community was overall found to be at
a high level (𝑥̅ = 4.26).
3) The result of the study on the relationship of factors affecting being a professional
learning community in schools was overall found that there was a high level of positive correlation.
The correlation coefficient between 0.587-0.725 with the statistical significance at the .01 level.
4) The result of the analysis of the best predictor variables to predict the professional learning
community in schools found that the predictors (y total) were (1) academic leadership (x5) (2) organizational
structures (x1) and (3) personal and social Dynamics (x3) can predict the professional learning community which
was statistically significant at the .01 level with a correlation coefficient (R) of 0.780, an overall forecasting
efficiency (R2) of 0.608 and a standard error (SEest) of 0.5 9 9 . It was able to predict a professional learning
community in schools 78.00%. The forecast equation can be written in the form of raw scores and standard
scores respectively as follows:
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y’ = 1.034 + 0.580(X3) + 0.945(X1) + 1.127(X5)
Z = 0.528(X3) + 0.747 (X1) + 0.932(X5)
5) The guidelines for developing a community of students in the school of the Graduate
Diploma Program in Teaching Profession Students, College of Asian Scholars are as follows: An organizational
structure with a good support network’s freedom, clear and well-planned management and understanding
of the professional learning community of teachers.
Keywords: Activity Guidelines, Professional Learning Community
บทนำ
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจาก
ในอดี ต มาก มี ก ารเคลื ่อ นย้ ายผู ้ คน สื ่ อ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก
มีความเชื่อมโยงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
ระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อน
และ เปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
อย่างเป็นพลวัต Whitehead (1931) อธิบายว่า ในอดีตช่วง
อายุของคนคนหนึ่งอาจมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงให้พบ
เห็ น น้ อ ย ต่ า งจากในปั จ จุ บั น ที ่ ใ นช่ ว งอายุ ค นคนหนึ่งมี
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการ
ทำงานในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากอดีต มีความ
เปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความสำคัญกับข้อมูลความรู้และ
ข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้ จึงไม่สามารถใช้ความรู้
และทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การ
จั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที ่ 21 จึ ง ไม่ ใ ช่
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ควรมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
อย่างสมดุล มีทักษะจำเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข มีภาวะผู้นำการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจ
ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีค วามหมาย การเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ รังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
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การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
และการเรียนรู้ เพื่อการนำไปปฏิบัติ มุ่งสร้างการทำงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และ
ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อ ง มิใช่การจดจำ
เนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน
อย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
และต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสร้าง
และออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
เกื ้ อ หนุ น และเอื ้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี เ ป้ า หมาย การ
เชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคม
โดยรวม จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และการ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือ และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2561)
หัวใจหลักของการเรียนรู้ของครูรูปแบบหนึ่งที่
สำคั ญ คื อ การสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ
(Professional learning community: PLC) ซึ ่ ง เป็ น วิ ธ ี ที่
จะช่วยลดปัญหาการดึงครูออกจากห้องเรียนได้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
ไปจากศตวรรษที่ผ่านมา ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครู ที่
บรรยายป้อนความรู้อยู่หน้าห้อง มาเป็นครูที่คอยสนับสนุน
การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น ซึ ่ งสอดคล้ อ งกั บ วิ จารณ์ พานิ ช
(2555) ที่กล่าวว่า ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตนเองจากครู สอน (Teacher) ไปเป็ นครู ฝ ึ ก (Coach) หรื อ
ผู้อำนวยสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) มีการเรียนรู้
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ร่วมกัน ทั้งผู้สอนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่
เรียกว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) ดังนั้น ครูเพื่อศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจาก
เน้นสอนไปทำหน้าที่จุดประกายความใฝ่รู้ (Inspire) แก่ศิษย์
ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ผู้สอน
เป็ น ผู ้ ช ี ้ แ นะการเรี ย นรู้ (Learning Coaching) ที ่ ส ามารถ
นำพาผู้เรียนไปท่องเที่ยวบนโลกแห่งการเรียนรู้ท่เี กิดการเรียนรู้
จากการมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active
Learning) (คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ,
2560) กลวิธีที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
คือการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ทำและคิดในสิ่งที ่ทำ
(Bonwell and Eison, 1991) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่นำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียน
ได้ลงมือกระทำ และได้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป โดย
ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receive) ไปสู่
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-creators) (Fedler
and Brent, 1996)
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและการวิจัยในหลาย
โรงเรียนภายในประเทศและต่างประเทศที่ ดำเนินการใน
รู ปแบบ PLC พบว่ าเกิ ดผลดี ท ั ้ งผู ้ เรี ยนและผู ้ สอน ดั งเช่ น
ผลการวิจัยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่าการดำเนินการใน
รูปแบบ PLC นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ทั้งด้าน
วิชาชีพและ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้
คำถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไป
จากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่าง
แล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่ งมี
ผลสรุป 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า
ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึก
ผูกพันต่อพันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดย
เพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจอย่าง
แข็ งขั น จนเกิ ด ความรู ้ สึ ก ว่ า ต้ อ งการร่ว มกั น เรี ยนรู ้และ
รับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลัง

การเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น เรียนให้มี
ผลดียิ่งขึ้น ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็วขึ้น ลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง ประเด็นที่ 2
ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า สามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้น และ
จำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อน หรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้
น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้น
อย่างเด่นชัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พ ในโรงเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่มีต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย
4. เพื ่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ตามกรอบแนวคิดของ ฮอร์ด (Hord, 1997) ใน 5 ด้าน
ประกอบด้วย
1) การสนั บสนุ นและการเป็ นผู ้ นำร่ วมกั น
(Share and Supportive Leadership)
2) การกำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มร่ ว ม
(Shared Value and Vision)
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3) การเรียนรู้ร่วมกั นและการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ (Collective Learning and Application)
4) การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งบุ ค คล
(Shared Personal Practice)
5) การจัดสภาพที่เอื้ออำนวย (Supportive
Conditions)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
1) โครงสร้ า งองค์ ก ร (Organizational
Structures)
2) การมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนางาน (Focus
of Improvement Work)
3) พลวัตด้านบุคคลและสังคม (Personal
and Social Dynamics)
4) อิ ท ธิ พ ลของบริ บ ท (Contextual
Influences)
5) ภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการ (Academic
Leadership)
วิธีดำเนินการ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป็ น แบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ได้ แ ก่ ที ม ชุ ม ชนแห่ ง การ
เรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตวิ ชาชี พครู วิ ทยาลั ยบั ณฑิ ตเอเซี ย
อำเภอพล ปี การศึ กษา 2563 ประกอบด้ วย (1) ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา (2) ครูพี่เลี้ยง (3) ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ
(4) นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 240 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ทีมชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตวิ ชาชี พครู วิ ทยาลั ยบั ณฑิ ตเอเซี ย
อำเภอพล ปี การศึ กษา 2563 ประกอบด้ วย (1) ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา (2) ครูพี่เลี้ยง (3) ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ
(4) นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 148 คน โดยผู้วิจัยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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ของ Krejcie และ Morgan (1970, 608) และใช้การเลือก
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ลหลั ก (Key Informants) ใน
การสั ม ภาษณ์ จำนวน 10 คน แบ่ ง เป็ น 2 กลุ ่ ม ได้ แ ก่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 คน และอาจารย์นิเทศก์
จำนวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยทำการเลือกแบบเจาะจง
2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ โครงสร้าง
องค์ ก ร (Organizational Structures) การมุ ่ งเน้นการ
ปรั บ ปรุ งพั ฒ นางาน (Focus of Improvement Work)
พลวั ต ด้ า นบุ ค คลและสั ง คม (Personal and Social
Dynamics) อิทธิพลของบริบท (Contextual Influences)
และภาวะผู้นำทางวิชาการ (Academic Leadership)
(2) ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบ
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามกรอบแนวคิด
ของ ฮอร์ด (Hord, 1997) ประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนและ
การเป็นผู้นำร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership)
ด้านการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ (Collective Creativity)
ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Values
and Vision) ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มที ่ เ อื ้ อ อำนวย
(Supportive Conditions) และด้านการแบ่งปันบทเรียน
ส่วนบุคคล (Shared Personal Practice)
3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน
2 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น
4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับระดับการเป็นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพ ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิ ชาชี พ ตอนที่ 4 ข้ อคิ ดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นลักษณะคำถามแบบปลายเปิด และ
(2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
สัมภาษณ์เกี่ยวกับ 1) สภาพปัจจุบันในการขับเคลื่อน PLC
2) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที ่ ผ ่ า นมาในการขั บ เคลื ่ อ น PLC
3) ปัจจัยด้านใดบ้างที่ช่วยให้การขับเคลื่อน PLC 4) แนวทาง
ในการขับเคลื่อน PLC ให้ประสบความสำเร็จ
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4) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(1) แบบสอบถาม มี ค ่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ งอยู ่ ร ะหว่ า ง 0.67-1.00 และมี ค ่ า ความเชื ่อมั่น
(Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แอลฟาของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ข อ ง
แบบสอบถามทั้งฉบับ (ไพศาล วรคำ, 2562) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.93
(2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผ่านการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
( X =4.56, S.D.=0.30)
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaires) และแบบสั มภาษณ์ ก ึ ่ งโครงสร้ าง (Semistructured Interview) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2564
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 6 ตอน ดังนี้
(1) วิ เ คราะห์ ส ถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยคำนวณหาค่ าความถี ่ ค่ าร้ อยละ และ
นำเสนอในรูปตารางความเรียง
(2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอในรูปตารางความเรียง
(3) วิเคราะห์ปัจจั ยที่ส่ งผลต่ อการเป็ น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน และนำเสนอในรูปตารางความ
เรียง
(4) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์
ของปั จ จั ย ที ่ ส ่ งผลต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู ้ ทาง
วิชาชีพ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(5) วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ ค ู ณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของตัว
แปรในสมการพยากรณ์ ท ี ่ส่ งผลต่ อการเป็นชุ มชนแห่ งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

(6) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการวิเคราะห์ความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
7) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา
1) สถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว น
ใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 61.67 มี ประสบการณ์
การทำงานต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 98.33 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 96.67 สังกัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 36.67
2) ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนของนักศึ กษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี พครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ด้ า นการจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคล ตามลำดับ ส่วนด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมร่วม มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่
4.35-4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.97-1.08
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยู่โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้นำทาง
วิชาการ ด้านอิทธิพลของบริบท และด้านการมุ่งเน้นการปรับปรุง
พัฒนางาน ตามลำดับ ส่วนด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าเฉลี่ย
เป็ น ลำดั บ สุ ด ท้ า ย โดยมี ค ่ า เฉลี ่ ย ตั ้ ง แต่ 4.19-4.32 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.83-0.95
4) ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์
ของปั จ จั ย ที ่ ส ่ งผลต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบั ตร
บั ณฑิ ตวิ ชาชี พครู พบว่ า มี ความ สั มพั นธ์ ก ั นในระดั บสู ง
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(r=0.587-0.725) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ (X5) (r=.725) รองลงมา คือ อิทธิพลของบริบท
(X4) (r=.715) พลวัตด้านบุคคลและสังคม (x3) (r=.700) การ
มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนางาน (x2) (r=.663) และโครงสร้าง
องค์กร (x1) (r=.587) ตามลำดับ
5) ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ ค ู ณ แบบ
ขั ้ น ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ
ตัวแปรในสมการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ค่าความแปรปรวนของความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์ มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
(Residual=.440) และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (sig.=.000) ตัว
แปรในการพยากรณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ
0.780 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 60.80 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยาพรณ์เท่ากับ 0.599 และ
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ ที่ อยู่ ในรู ปคะแนนดิ บ เท่ า กั บ
1.034
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ตัวแปรที่มี
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยมากที ่ สุ ด คื อ ภาวะผู ้ น ำทาง
วิ ชาการ (X5) รองลงมา คื อ โครงสร้ า งองค์ ก ร (x1) และ
พลวัตด้านบุคคลและสังคม (x3) ตามลำดับ สามารถเขียน
สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ตามลำดับ ดังนี้
y’ = 1.034 + 0.580(X3) + 0.945(X1) +
1.127(X5)
Z = 0.528(X3) + 0.747 (X1) + 0.932(X5)
6) ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
1. สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาและอุ ป สรรคใน
การขั บ เคลื่ อ น PLC ในโรงเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นอย่างไร
แต่ละโรงเรียน ได้มีการปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายการขับเคลื่อน PLC ของเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยการ
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จัดชั่วโมง PLC ไว้ในตารางสอนของครูทุกคน เพื่อให้ครูทุก
คนได้ ใ ช้ ชั ่ ว โมงนี ้ ร ่ ว มกั น แก้ ไข ปั ญ หาในด้ า นต่ า งๆ ของ
นักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการ
อบรมการทำ PLC โดยการเชิ ญ นั ก วิ ชาการภายนอกที ่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้าน PLC มาให้ความรู้และแนวทางใน
การปฏิบัติ แต่การขับเคลื่อน PLC ก็เป็นไปในทิศทางที่ไม่ดี
นัก เนื่องด้วยผู้บริหารและครูไม่ค่อยให้ความสำคัญในการ
ทำ PLC อย่างจริงจัง มีความเข้าใจทิศทางในการปฏิบัติที่ไม่
ตรงกัน และครูส่วนใหญ่ยั งไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ส่งผลให้
การขับเคลื่อน PLC ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
2. แนวทางในการขับเคลื่อน PLC ในโรงเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้
ประสบผลสำเร็จมีอะไรบ้าง
ผู ้ ว ิ จ ั ย นำข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ นื ้ อ หา
(Content Analysis) ได้แนวทางในการขั บเคลื ่อน PLC ใน
โรงเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างองค์กร (1) ครูและ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยยึดหลักประชาธิปไตย (2) มี
เครือข่ายชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุ นที่ดี (3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ขับเคลื่อน PLC ภายในโรงเรียน
2) ด้ านการบริ หารจั ดการของฝ่าย
บริ หาร (1) มี นโยบายและโครงสร้ างการพั ฒนาที ่ ชั ดเจน
สามารถทำเป็นแบบอย่างได้ เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และเห็น
ผลเชิ ง ประจั ก ษ์ (2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและ
งบประมาณเพื ่ อ การเรี ย นรู ้ (3) มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้
3) ด้ า นครู ผ ู ้ ส อนและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (1) มีความรู้ความเข้าใจในการทำ PLC ให้
ถ่องแท้ โดยศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ขับเคลื่อน PLC ภายในสถานศึกษาให้เกิดความชัดเจน (2) มี
เป้าหมายและความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรีย นเป็น
สำคัญ โดยนำกระบวนการ PLC มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา
ในการทำงาน การจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรม
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ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน (3) พัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ก้าวทันโลก
การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่ง การ
เรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
พบว่ า โดยรวมมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =4.40,
S.D.=1.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนรู้
ร่ วมกั นและการประยุ กต์ ใช้ ความรู ้ (𝑥̅ =4.44, S.D.=1.08)
ทั ้ งนี ้ อ าจเป็ นเพราะชุม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ท างวิ ชาชีพใน
โรงเรียนเป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู
ผู ้ บ ริ หาร และนั ก การศึ ก ษา ในโรงเรีย น เพื ่ อ พั ฒ นาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้
กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความ
โดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการ
ทำงาน เพื ่ อ ปรั บปรุ งผลการเรีย นของนั ก เรี ยน หรื อ งาน
วิชาการโรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน
โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นำ
ร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการ
เปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ ร่วมกันและการนำสิ่งที่
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวใน
รูปแบบนี้เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและ
ความสนใจของสมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนา
วิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge,
1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์
พานิช, 2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามอง
ว่า “ศิษย์ของฉัน”และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่
จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พ ในโรงเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู
วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย พบว่ า โดยรวมมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ น
ระดับมาก (𝑥̅ =4.26, S.D.=0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้นำทางวิชาการ
(𝑥̅ =4.32, S.D.=0.86) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
สำคัญในการบริหารงานการจัดการศึกษา โดยเริ่มต้นศึกษา
ถึงความหมาย ภาวะผู้นำ คือ การที่ผู้นำใช้อิทธิพลจะโดย
อำนาจหน้าที่หรือโดยได้รับความเชื่อถือศรัทธาที่มีอยู ่กับ
บุคคลที่เ ป็นสมาชิกในกลุ่ม สร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธา
ความกลมเกลียว ความร่วมมือร่วมใจให้ เกิดขึ้นในระหว่าง
ผู้ร่วมงาน ผู้ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
ที่ผู้นำหรือผู้บริหารต้องการ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับ Yamada (2000) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร พบว่า
ผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการมีลักษณะให้
ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ ์ท างการเรียนของนักเรียน ให้
ความสำคัญกับเทคนิคการสอน ให้ความสำคัญในการจัด
บรรยากาศที ่ ส ่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน เป็นนัก
ประสานงานทางวิชาการ การสนับสนุนครูมีความชัดเจน
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความ
มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ด้วย
เหตุนี้จึงมีการอภิปรายกันว่า สถานศึกษาที่มีความเป็นภาวะ
ผู้นำทางวิชาการก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
นั่นเอง
3. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ ค ู ณ แบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ
ตัวแปรในสมการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
พบว่ า ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
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ทางวิ ช าชี พ มี ค ่ า สหสั ม พั น ธ์ พ หุ ค ู ณ เท่ า กั บ 0.780 ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .608 หมายถึง ตัว
พยากรณ์ ท ุ ก ตั ว ร่ ว มกั น พยากรณ์ ก ารเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ย นรู ้ ท างวิ ชาชี พ ได้ ร ้ อ ยละ 78.00 แตกต่ า งกั น อย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะภาวะผู้นำ
ทางวิชาการเป็ นสิ่งสำคัญที่สุดในการบริ หารงานให้ ประสบ
ผลสำเร็ จ ทำให้ งานมี ค ุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ Seyfarth
(1999) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารต้องทำงานร่วมกับครู กระตุ้น
ครู ให้ คำแนะนำครู และประสานงานให้ ครู ท ุ กคนทำงาน
ร่ วมมื อกันด้ วยเทคนิ ควิ ธ ีท ี่ มี คุ ณภาพ ซึ ่ งจะส่ งผลให้การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด และ
Gunninghan & Cordeiro (2000) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะ
ผู้นำทางวิชาการจะเน้นที่การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาครู การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
4. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู ้ ท างวิ ชาชี พ ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร คื อ 1) ครู แ ละ
นักเรียนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยยึดหลักประชาธิปไตย
ผู้บริหารให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และดูแลใน
ด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด 2) มีเครือข่ายการสนับสนุนที่ดี โดย
ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริ หารโรงเรี ยนร่ วมกั บผู ้ บริ หารและครู เพื ่ อให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลประโยชน์
และคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการขับเคลื่อน PLC ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการ
ทำงานร่วมกัน โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน และ
ร่วมกันประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา น้ำใจดี
(2552 อ้างถึงใน สนอง โลหิตวิเศษ, 2561: 37-38) พบว่า เน้น
โครงสร้างชุมชนแบบเครือข่าย (Network) ซึ่งส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในชุมชนและข้ามชุมชน เกิดการ
เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความ
สมัครใจ อันก่อให้เกิดพลังและปัญญาร่วมกัน สามารถนำ
ชุมชนไปสู่ความสำเร็จได้ และการเปิดโอกาสให้คนเข้ามามี
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ส่วนร่วมคิด จัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์หาสาเหตุ การ
แก้ ไ ข การวางแผน การดำเนิ น งานตามแผน และการ
ประเมินผล เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านที่ 2 แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
1) มีนโยบายและโครงสร้ างการพั ฒนาที ่ ชัดเจน โดยมอบ
แนวทางในการปฏิบ ั ติท ี ่ชั ดเจนให้ กั บ ครู สามารถทำเป็น
แบบอย่างได้ เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และเห็นผลเชิงประจักษ์
2) ส่ งเสริ มสนั บสนุ นทรัพ ยากรและงบประมาณเพื ่อการ
เรียนรู้ ได้แก่ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันกับยุคสมัย และจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 3) มีการส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้ าในการ
พัฒนาวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ โดยมีการจัดอบรมใน
หัวข้อหรือประเด็นที่ครูสนใจ หรือสนับสนุนให้ครูได้เข้า รับ
การพัฒนาจากองค์กรภายนอก โดยมุ่งผลประโยชน์นักเรียน
เป็ นสำคั ญ 4) มี การสื ่ อสารทางบวกกั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ภายในโรงเรียน โดยเน้นชี้จุดดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และรับ
ฟังความคิดเห็น จากครู ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนและบุคลากร
ทุกฝ่ายมีความกระตือรือร้นในการทำงานเกิดบรรยากาศที่ดี
และส่ งเสริ ม การทำงานร่ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Sandra M. Kaiser (2000 อ้างถึงใน วาสนา
ทองทวียิ่งยศ, 2560 : 29-30) พบว่า การดำเนินงานบริหาร
จัดการ (Management Practice) พฤติกรรมของผู้บริหาร
ที่สนับสนุนการเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาด
การจูงใจให้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การสนับสนุน
ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
ของสมาชิ ก และสอดคล้ อ งกั บ สรศั ก ดิ ์ นิ ม ากร (2560)
พบว่า แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของครู มีการ
ส่งเสริมให้ครูกล้าคิด กล้าแสดงออก ผู้บริหารและครูควรมี
การวางแผนและลงมือ ปฏิ บ ั ต ิร ่ว มกัน มี ก ารตัด สิน ใจใน
รูปแบบคณะกรรมการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบาย
และควรมีการนิเทศกำกับ ติดตามหลังการปฏิบัติงาน
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ด้านที่ 3 แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพด้านครูผู้สอนและ บุคลากรทางการศึกษา
คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจในการทำ PLC ให้ถ่องแท้ โดย
เข้ารับการอบรม สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน PLC หรือศึกษา
และทำความเข้ าใจเกี ่ ยวกั บนโยบายการขั บเคลื ่ อน PLC
ภายในสถานศึ กษาให้เกิดความชัดเจน 2) มีเป้าหมายและ
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพั ฒนานั กเรียนเป็นสำคัญ โดยนำ
กระบวนการการทำ PLC มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ทำงาน การจั ดการเรี ยนการสอน และสร้ างนวั ตกรรมที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 3) พัฒนาความรู้ด้าน
วิชาชีพให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จั ด การเรีย นการสอนเพื่ อ ให้ ก้ าวทัน โลก และเข้ ารับการ
พัฒนาตนเองภายในองค์กรหรือจากองค์กรภายนอกเป็น
ระยะ ๆ 4) มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง ครูผู้สอน แบ่งปัน
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และร่วมกัน แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Dora, H. (2015) พบว่า ระดับ
ความสามารถและการรับรู้ของครูสัมพันธ์กับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสอดคล้อง กับ ศกลวรรณ สิน
ประเสริฐ (2562) พบว่า การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการสะท้อนการปฏิบัติงาน
ของครู ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ปฏิบัติงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้ นำ
ด้านวิชาการ เป็นปัจจัยที ่ส่ งผลต่ อการเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เป็นบุคคลหลักและสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสำรวจและ
ระบุ อ งค์ ป ระกอบร่ ว มที ่ ส ามารถอธิ บ ายความ สั ม พั นธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยวิธีการ Exploratory Factor
Analysis (EFA) ซึ่งสามารถลดตัวแปรสังเกตได้ โดยการสร้าง
ตัวแปรใหม่ในรูปขององค์ประกอบร่วม หรือควรมีการวิจัยใน
ลักษณะของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุโดยใช้การวิเคราะห์
Path Analysis หรือ Causal Modelling
2. ควรทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในมิติย่อยด้านอื่น ๆ ที่
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นห้ อ งเรี ย น
เพิ่มเติม เช่น ในพื้นที่ที่มีบริบท แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริม
การจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของ นักเรียน ด้านสุขภาวะกาย สุขภาวะทางใจ
ของนักเรียน เป็นต้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัย พบว่า การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนัยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่สูงที่สุด คือ การเรียนรู้ ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
ความรู ้ ซึ ่ ง ผู ้ เรี ยนสามารถใช้ ประโยชน์ จากทั ก ษะ หรื อ
ทรัพยากรของผู้อื่นได้ ดังนั้นองค์ความรู้จึงเกิดได้ผ่านการที่
สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
โดยมีความสำเร็จของกลุ่มและทุกคนเป็นเป้าหมายสำคัญ
ของการเรียนรู้ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการสร้างวัฒนธรรม
องค์ ก ร (Cultural organization) โดยออกแบบและวาง
แผนการประพฤติปฏิบัติ ค่านิยม ความเชื่อที่เกี่ยวกั บการ
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