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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

2) เพื่อทราบทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา การดำเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 21 คน 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต แบบ EDFR 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น 2) การประชุมแสดงทัศนะ 
ของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จากผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 

1) การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามความเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน 73 ประเด็น ได้แก่ 1) การนำองค์กร ประกอบด้วย 18 ประเด็น 2) การวางแผนและการเตรียมความพร้อม 
ประกอบด้วย 13 ประเด็น 3) การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น 4) การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 12 ประเด็น 
5) การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น และ 6) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
15 ประเด็น 

2) ทัศนะของผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ด้าน 73 ประเด็น และมีทัศนะเพิ่มเติม ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำในระยะเริ่มต้น 
ของการนำองค์กรเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  และต้องมีความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
อย่างถูกต้อง  2) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ “การระเบิดจากข้างใน” ให้เกิดขึ้นกับครู 3) ส่งเสริม 
ให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเอง มีอิสระและมั่นใจในการเลือกแนวทางการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน  4) ควรสร้างทีมงาน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและครูที่มีความเชี่ยวชาญสามารถอยู่ในกลุ่มที่อิสระได้  5) ไม่ควรกำหนดตารางชั่วโมง 
ที่ชัดเจนให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  6) การกำกับดูแล 
ติดตามและประเมินผล มีความสำคัญเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่ล้มเลิกกลางทาง และเพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในที่สุด 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59252927 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATION, PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES, SECONDARY SCHOOL 

MRS. SUPATTRA SAPAP-UD : THE ADMINISTRATION OF PROFESSIONAL 
LEARNING COMMUNITIES IN SECONDARY SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were 1) to determine the administration of professional learning 
communities in the secondary school and 2) to study the opinions of the secondary school directors in Nakhon 
Pahom toward professional learning communities in the secondary schools. The research procedure consisted of 
2 steps: 1) collecting, analyzing and summarizing data from 21 experts regarding the administration of professional 
learning communities in the secondary school by using Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) technique. 
The research instruments were semi-structured interviews and questionnaires. 2) Meeting with 29 secondary school 
directors to gather opinion on the administration of professional learning communities in the secondary schools. 
The statistics for data analysis were median, mode, interquartile range, and content analysis. 

The research findings revealed that: 

1. The administration of professional learning communities in the secondary school consisted of 
6 components (73 items) : 1) leadership (18 items) 2) planning and preparing (13 items) 3) distributing leadership 
(5 items) 4) personnel development (12 items) 5) supporting resources (10 items) 6) monitoring and evaluation 
(15 items) 

2. The opinions of the secondary school directors in Nakhon Pahom toward the administration of 
professional learning communities in the secondary school was consistent with the aforementioned 
6 components (73 items) of the administration of professional learning communities in the secondary school and 
emphasized that 1) the school director must be a leader at the beginning of the administration of professional 
learning communities and fully comprehends the professional learning communities, 2) the school director needs 
to raise teacher’s awareness and inspiration; “explosion from within”, 3) the school director should promote 
teachers to be confident, independent, and self-leading to choose learning methods for students, 4) the school 
director has to encourage self-leading team in school, 5) Should not clearly schedule for the school director to join 
the professional learning communities in the school, 6) monitoring and evaluation was important for the 
professional learning communities to continue so sustainably and become a school’s norm. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์                       
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาพัฒนางานวิจัยและให้กำลังใจเป็นอย่างดียิ่ง 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา                                     
เตียเจริญ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้ความใส่ใจและคอยให้กำลังใจ ช่วยเหลืองานวิทยานิพนธ์                                                       
เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการ                                            
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้กำลังใจและจุดประกายความคิดให้งานวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณ ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำและข้อเสนอแนะ                                 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรณุาของ ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ ที่กรุณาให้กำลังใจและ                                  
ช่วยเหลือการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ทำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                                
ทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ                          
วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ                               
เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาวการบริหารการศึกษาทุกคนที่ให้คำแนะนำและกำลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา                                                      
ที่กรุณาให้กำลังใจตลอดการทำวิทยานิพนธ ์ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยด ี

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ผู ้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา                                  
มารดา ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ให้การสนับสนุนและให้กําลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส 

เสด็จฯทรงดนตรี ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร วันที่ 18 มีนาคม 2518 ความตอนหนึ่งว่า  
“การศึกษานี้ ถ้าดูกว้าง ๆ ก็มีความสำคัญอย่างยอดยิ่ง ทำให้รู้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในทางการศึกษา
เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากแก่ชีวิตของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป และถ้าโดยเฉพาะสำหรับบ้านเมืองก็เป็นผู้ที่สร้าง 
ความมั่นคงของบ้านเมืองได้ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ของตน ความสำคัญนี้ก็มีมากและก็  
คงตระหนักอยู่แล้ว ขอให้ตระหนักด้วยว่าจะต้องพยายามที่จะหาวิธีที่จ ะสั่งสอนอนุชนทั้งในด้าน
วิชาการทั้งในด้านความรู้เบื้องต้น เพื่อให้สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ จึงขอร้องให้สนใจเกี่ยวข้องกับ
เรื ่องความรู ้ ตั ้งแต่ความรู ้เบื ้องต้นขั ้นก่อนอนุบาลจนกระทั่งเป็นความรู ้ขั ้นประถม ขั ้นมัธยม  
ขั้นอุดมศึกษา และขั้นค้นคว้าอย่างสูง และทุกความรู้มีความสำคัญทั้งนั้น ไม่ยิ่งหย่อนกัน...” และ 
ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูใหญ่และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่  
22 กรกฎาคม 2520 ตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด       
ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื ่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ...”1 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยจึงมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ให้ประเทศไทย
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และปัญญา (Wisdom and Learning Society) โดยพัฒนาคุณภาพคนให้มี
คุณธรรมนำความรู้เกิดภูมิคุ ้มกันนำสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยั ่งยืน   
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดภารกิจหลัก
ของการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานไปในทิศทางที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ  

 
1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , “พระราชดำรัส 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,” วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 32, 2 (2554). 
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พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
เพื ่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5) การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ 6) การพัฒนา 
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา2 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การส่งเสริมด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น  
เพื่อเป็นแนวคิดของการสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ที่เน้นการเรียนรู้ 
ของนักเรียนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร ตลอดจนให้สามารถ  
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายได้3 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ
มากที่สุด คือ ครู เพราะครูเป็นกลไกด่านหน้าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน4 จึงเป็นความพยายามที่จะ 
แก้ปัญหาในด้านการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อให้ครูมีสมรรถนะเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทย 
ยุคใหม่ เนื่องจากครูเป็นบุคลากรที่สำคัญของการศึกษาและมีส่วนในการพัฒนาสังคม ครูเป็นผู้จัดการ
เรียนการสอนให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถสื่อสาร ความคิดแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รักชาติ5 สอดคล้องกับแนวคิดของดาร์ลิ่ง  
แฮมมอน (Darling-Hammond) กล่าวว่า การพัฒนาครูจึงเป็นทั้งการพัฒนาบุคลากร  และพัฒนา 

 
2สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), 10. 
3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560), 17. 

4สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2554). 

5วิจารณ์ พานิช, สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก https://www.youtube.com/watch?v=J2zpoCcqayc. 
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทั้งสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูและพัฒนาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกัน การสร้าง
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมได้นั้น ครูผู้สอนจะต้องมีความพร้อมโดยการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือในการทำงานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู6 
 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคนในประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นรากฐาน  
สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของ
การสร้างอาชีพโดยช่วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นำมาซึ่งความเจริญเติบโตของ
ประเทศ แต่ปัจจุบันสภาวการณ์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 อันได้แก่   
ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หนึ่งในมิติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ ระบบการศึกษาที่ต้อง “ก้าวข้าม 
สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่ครู สอนไม่ได้ นักเรียนต้อง
เรียนเอง แต่ครูต้องออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก7 สอดคล้องกับแนวคิดของ ทริวริ่ง 
และฟาเดล (Trilling and Fadel) ที่กล่าวว่า เป็นยุคความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง การถ่ายโอน และ 
เชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายนิ้ว ทำให้เกิดการพัฒนาทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังส่งผลต่อวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน 8  

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่าการทำงานและการเรียนรู้ของวิชาชีพครู ไม่สามารถทำ
อย่างโดดเดี่ยว แบ่งแยกกันทำตามสายงาน หรือทำงานภายในกรอบแนวคิดเดิมที่มุ ่งเน้นเนื้อหา  
เพื่อสอนมากกว่าการเรียนรู้เช่นเดิมได้อีกต่อไป จากปัญหาที่เกิดขึน้และนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร  
จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของความเป็นชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community)   

 
6Darling-Hammond Linda,  Teacher quality and student achievement: A 

review of state policy evidence,  accessed March 29, 2017, available from 
https://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/392/515. 

7วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู ้เพื ่อศิษย์ในศตวรรษที่  21 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
สดศรีสฤษดิ์วงศ์, 2555), 15. 

8Bernie Trilling and Charles Fadel,  21th Century Skills: Learning for Life in 
Our Times (San Fracisco: Jossey-Bass, 2009). 

https://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/392/515
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จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) นั้น พบว่าในต่างประเทศได้มีการศึกษาวิจัย 
และพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้การพัฒนาทางวิชาชีพของครู เป็นกลไก 
สำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และโรงเรียนหลายแห่งนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน 9 ทั้งนี้  
ผลงานวิจัยต่างประเทศยืนยันตรงกันว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู ้เร ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 10 และ Office of School Education ของ 
รัฐเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ทำการศึกษาวิจัยได้ข้อสรุปตรงกันว่า การพัฒนาโรงเรียนอย่ างมี
ประสิทธิผลจะต้องมีการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้นในโรงเรียน 11 เพื่อทำให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมทางการสอน12 กล่าวคือ ช่วยพัฒนาทางวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนและ
ความเป็นครูมืออาชีพ13 ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างครูและผู้เรียนและส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  
อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยให้ครูสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและ
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล14 โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
9Stephanie Feger and Elise Arruda,  “Professional Learning Communities: 

Key Themes from the Literature” (United States of America: The Education Alliance, 
Brown University. Spring, 2008). 

10 Etienne Wenger,  Communities of Practice: Learning, Meaning and 
Identity (Cambridge: Cambridge University Press ,1998). 

11Office of School Education,  Professional Learning in Effective Schools : 
The Seven Principles of Highly Effective Professional Learning ( State of Victoria, 
Melbourne: Department of Education and Training, 2005), 13. 

12Anthony Bryk, Eric Camburn and Karen Seashore Louis, “ Professional 
learning in Chicago Elementary School: Facilitating Factors and Organizational 
Consequences,” Educational Administration Quarterly 35 supplement (1999): 771. 

13Eric Verbiest, Sustainable School Development: Professional Learning 
Communities (Netherland: Fontys University, 2008). 

14Dorothy Andrews and Marian Lewis,  Transforming practice from within: 
The power of the professional learning community ( Maidenhead: Open University 
Press., 2007): 200. 
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ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ15 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ฮอร์ด (Hord) ที่พบว่า การบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น ส่งเสริมให้  
เกิดการค้นพบองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดและสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการบริหารโรงเรียนแบบเดิม อีกทั้ง  
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของผู้เรียนที่มีความแตกต่างในด้านพื้นฐานครอบครัวได้อย่าง
ชัดเจน16 นอกจากนี้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน17 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดังกล่าว เป็นแนวทาง 
สำคัญที่สามารถพัฒนาทั้งสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูและพัฒนาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกัน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีการพัฒนาและ  
ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
อย่างชัดเจนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนา
วิถีการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรแบบโรงเรียนที่เรียกว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างหลากหลาย 
รูปแบบในบริบทต่าง ๆ  ของแต่ละประเทศ ทั้งกรณีศึกษากลุ่มศึกษาบทเรียน หรือ Lesson study  
ในประเทศญี่ปุ ่น การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ Problem-solving groups ของประเทศฟินแลนด์  
การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and research group ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และ PLC แห่งชาติ 
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ “Teach less, Learn more” ในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นสำคัญ 

สำหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครูทั้งระบบ ตั้งแต่วิธีการฝึกอบรมครู การส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทำงาน และการกำหนดเกณฑ์ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู ให้สอดคล้องกับ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมและความเคลื ่อนไหวเพื ่อพัฒนาครู  
ตามมามากมาย ดังนั้น แนวทางในการส่งเสริมโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

 
15Louis Stoll and others,  “ Professional Learning Communities: A review of 

the literature,” Journal of Education Change 7 (2006): 221 - 258. 
16Shirley M. Hord, Professional learning communities: Communities of 

continuous inquiry and improvement ( Texas: Southwest Educational Development 
Laboratory, 1997). 

17Vicki Vescio, Dorene Ross and Alyson Adams, “A review of research on the 
impact of professional learning communities on teaching practice and student 
learning,” Teaching and Teacher Education 24 (2008): 80 - 91. 
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ในด้านนโยบายการบริหารโรงเรียนตามหลักการกระจายอำนาจการบริหารจัดการนั้น เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการบริหารเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
จึงกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างมากของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในการใช้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพให้เกิดขึ ้นในสถานศึกษาของตน  
เพื ่อกำหนดทิศทางให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพ  
(Professional Learning Community หรือ PLC) ซึ่งรูปแบบการทำงานของครูต้องเปลี่ยนจากทำงาน 
คนเดียวมาเป็นการทำงานเป็นทีม โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม  
ในการทำงาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพครูและคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
 
ปัญหาของการวิจัย 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังคงมีผลลัพธ์  
ของการจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่ไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของ  
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศได้ตามที่คาดหวังไว้ จากสภาพปัญหาศักยภาพและความสามารถ  
ในการแข่งขันกับประชาคมโลกของการรายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี  2561  
(IMD 2018) สำหรับผลการสอบ PISA พบว่า ในปี 2561 IMD ได้จัดอันดับผลการทดสอบ PISA 2015  
ของ OECD (ปี 2558) โดยใช้กลุ ่มตัวอย่างเด็กอายุ 15 ปี ที ่พยายามสะท้อนภาพรวมของแต่ละ 
ประเทศ พบว่าประเทศไทยได้อันดับที่ 49 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย OECD และต่ำกว่า 
เกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีคะแนนดีกว่าเพียง 1 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย 
ในขณะที่สิงคโปร์ได้อันดับ 1 รองลงมาได้แก่ ไต้หวันอันดับ 2 และฮ่องกงอันดับ 3 โดยมีข้อสังเกต 
ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย  
ในเชิงพื้นที่ พบว่า นักเรียนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคะแนนสูงสุด นอกจากนี้ ในปี 2561  
IMD ได้จัดอันดับขีดความสามารถด้านการศึกษาของประเทศทั่วโลก จำนวน 63 ประเทศ ปรากฏว่า 
เดนมาร์กได้เป็นอันดับ 1 สิงคโปร์ได้เป็นอันดับ 2 ฟินแลนด์ได้อันดับ 3 สำหรับประเทศไทย  
ได้อันดับที่ 56 โดยมีอันดับที่ลดลง 2 อันดับจากปี 2560 เมื ่อพิจารณาประเทศไทยกับประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างปี 2557-2561 พบว่า ประเทศไทยและประเทศในเอเชียแปซิฟิก 
ส่วนใหญ่มีอันดับด้านการศึกษาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ยกเว้น ออสเตรเลีย และฮ่องกง  
ที่มีอันดับด้านการศึกษาดีขึ้น ซึ่งในปี 2561 ประเทศไทยมีสมรรถนะด้านการศึกษาเป็นอันดับที่ 11  
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีจำนวน 14 ประเทศ และประเทศไทยมีสมรรถนะด้านการศึกษาอยู่ใน
อันดับที่ 56 จากประเทศทั่วโลกจากจำนวน 63 ประเทศ โดยมีสมรรถนะดีกว่าเพียง 3 ประเทศ ได้แก่  
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อินโดนีเซียอันดับที่ 57 ฟิลิปปินส์อันดับที่ 61 และอินเดียอันดับที่ 63 กล่าวโดยสรุปว่า สมรรถนะ 
การศึกษาไทยในเวทีสากลยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก 
รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีแนวโน้มของอันดับและคะแนนที่ลดลง  
ทั้งด้านการยกระดับด้านคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านการมุ่ง  
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งด้านการปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มระดับล่างที่มีอันดับไม่เกิน
ครึ่งจากประเทศที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด18 

ทั้งนี้ จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรี ยนในระดับ 
มัธยมศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากผลการทดสอบดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนาคนของประเทศ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
ทางการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ดังนั้น การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงเป็นแนวทางสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนัก 
และให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื ่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั ่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในด้านที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกประเภทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพ
ขั้นสูง เพื่อเร่งพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได ้

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ ส่งเสริมและ 
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพก่อให้เกิดผลลัพธ์ที ่ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นรายบุคคลอย่าง  
เท่าเทียมกัน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนที่สูงขึ้นสามารถแข่งขันในเวทีสากลได้นั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบัน พบว่า  
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ยังไม่มีทิศทางหรือแนวทาง 
ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ และยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร  
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย 

 
18สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2561 

(IMD 2018) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), 29 - 31. 
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ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยจะมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและครูให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศก่อให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจแก่  
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. เพื่อทราบทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหาร

จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ข้อคำถามของการวิจัย 

1. การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 
2. ทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต  
ดังต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ดังนี ้

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตามแนวคิดของเทเลอร์ (Taylor)  
มาสโลว ์(Maslow) ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิด  
ของเซงเก้ (Senge) และแนวคิดของการบริหารจัดการการศึกษาที ่แสดงอยู ่ในพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซึ่งมุ่งเน้นการบริหาร 
ปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
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1.3 แนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ในด้าน  
ความหมาย การแบ่งระดับ คุณลักษณะและองค์ประกอบสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผลดีของการมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน และการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียน เป็นแนวทางในการดำเนินการการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากนักการศึกษาและแนวคิดหลักของดูโฟร (DuFour) เซอร์จ ิโอวานนี่ 
(Sergiovanni) วิจารณ์ พานิช และสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 

นอกจากนี้ผู้วิจัยศึกษากรณีศึกษาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในสถานศึกษาของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟินแลนด์ เมืองเซี่ยงไฮ้ และ ประเทศ
สิงคโปร์ ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทั้งสิ้น และมีผลสมรรถนะการศึกษาในเวทีสากลอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก จึงทำให้เกิดความกังวลว่า 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยควรอยู่ใน
ทิศทางใด เนื ่องจากการรายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี  2561 (IMD 2018)  
พบว่า ประเทศไทยมีผลสมรรถนะการศึกษาในเวทีสากลยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนัก และถูกจัดอันดับ 
อยู่ในกลุ่มระดับล่างที่มีอันดับไม่เกินครึ่งจากประเทศที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 19 และเพื่อให้
งานวิจัยสามารถนำเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
มัธยมศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาของ
ประเทศไทย จากคู่มือประกอบการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC : Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา จากสำนักพัฒนาครูและ 
บุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากงานวิจัยของ ฮอร์ด (Hord) โบลัม และคณะ (Bolam et al.)  
กิลส์และฮาเกรพส์ (Giles and Hargreaves) เบลกแคมเบิร์น และหลุยส์ (Bryk Camburn and  
Louise) สคริบเนอร์ และคณะ (Scribner et al.) เวสสิโอ และ อาดาม (Vescio Ross and Adam)  
แคนนาตา และเครบเว่นส์ (Cannata and Cravens) โจนกิล อัสน์ (Joonkil Ahn) ชูชาติ พ่วงสมจิตร ์ 
และ อนุสรา สุวรรณวงศ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 
19สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2561  

(IMD 2018) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), 31. 
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3. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 3 ระบบการศึกษา 
กล่าวว่า โครงสร้างของระบบการศึกษาไทยปัจจุบันมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับ 
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานต้องจัดอย่างน้อย 12 ปี ซึ ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา  
ตอนต้น 3 ปี (3 ระดับชั้น) และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี นอกจากนี้ได้กำหนด 
แนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ คุณภาพผู ้เรียน ซึ ่งจะส่งผลถึง  
คุณภาพการศึกษาของชาติโดยภาพรวม ดังนั้น สถานศึกษาทุกระดับจึงต้องดำเนินการจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาที่ระบุไว้20 

4. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคต ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ดังนี ้
4.1 การวิจัยอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
4.2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนะ 

โดยผู้วิจัยศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งหลาย พบว่ายังไม่มีงานวิจัยหรือ  
ทฤษฎีใดที่สามารถแสดงให้เห็นภาพหรือให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยจึงนำเทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic 
Delphi Futures Research (EDFR) มาใช้ โดยเริ ่มจากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน  21 คน  
เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จากนั้นเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มาสามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เนื ้อหา  
(Content Analysis) แล้วจึงนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาหาทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยจัดการประชุมเพื่อแสดงทัศนะต่อ  
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันมีความสำคัญ 
และเพียงพอต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถ
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังแผนภูมิที่ 1 
  

 
20กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: องค์การรับสินค้าและพัสดุภัณฑ,์ 2545), 36. 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : Frederick W. Taylor, Principles of Scientific Manager (New York: W. W. Newton, 1991), 
227. 
 : Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration  
(New York: Institute of Public Administration, 1973), 18-19. 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

- เทเลอร์ (Taylor)  
- มาสโลว์ (Maslow)  
- ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 
- ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick)  
- เซงเก้ (Senge)  
- การบริหารจัดการการศึกษาที่แสดงอยู่ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

- ดูโฟร (DuFour)  
- เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni)  
- วิจารณ์ พานิช  
- สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
 

- ฮอร์ด (Hord) 
- โบลัม และคณะ (Bolam et al.)  
- กิลส์และฮาเกรพส์ (Giles and Hargreaves) 
- เบลก แคมเบิร์น และหลุยส์ (Bryk Camburn and 

Louise) 
- สคริบเนอร์ และคณะ (Scribner et al.) 
- เวสสิโอ และอาดาม (Vescio Ross and Adam)  
- แคนนาตา และเครบเว่นส ์(Cannata and 

Cravens) 
- เวอเบลส และคณะ (Verbiest et al.)  
- ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 
– อนุสรา สุวรรณวงศ ์

EDFR 
รอบที่ 1 
รอบที่ 2 
รอบที่ 3 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
จำนวน 21 คน  

ทัศนะของผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม 

จำนวน 29 คน  

การบริหารจัดการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
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: ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแนวทางการนำมาใช้ในสถานศึกษา ,” 
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การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), ง.  
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยกำหนดนิยามขอบเขต หรือความหมายของคำศัพท์ 

เฉพาะในการวิจัยไว้ดังนี ้
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการทำงานโดยผู้นำ 

ในการทำงานร่วมกับกลุ่มของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อหาวิธีการและแนวทางแก้ไขอันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และ 
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนา  
วิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสำเร็จของเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง หน่วยงานรัฐบาลที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2,358 โรงเรียน 

 



  

15 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยหัวข้อ “การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
มัธยมศึกษา” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หนังสือ เอกสาร
วารสาร ข้อมูลในเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้ ตามหัวข้อดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคต 

3. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ในทุกองค์กรไม่ว ่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ  
ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้นย่อมนำไปสู่การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรนั้น  ๆ รวมถึง 
การเติบโตและการดำรงอยู่ต่อไปขององค์กร ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นองค์กรที่ต้องมีการบริหาร
จัดการอยา่งมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อ 

การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ คำว่า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออำนวยการ (Direct) การบริหารมี 
ความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือ
ผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สำหรับความหมายดั้งเดิมของคำว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแล 
สิ่งต่าง ๆ ส่วนคำว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
ในการจัดต้ังเพ่ือมุ่งแสวงหากำไร (profits) หรือกำไรสูงสุด (maximum profits) สำหรับผลประโยชน์ 
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ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) การบริหารภาครัฐ 
ทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ
มากขึ้น เช่น การนำแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้
ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที ่ไม่จำเป็น การลดขั ้นตอน  
การปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น  

จากการศึกษาเอกสารของผู ้วิจัย พบว่า นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ  
การบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี ้ 

ไซมอน (Simon) กล่าวถึง การบริหาร ว่าหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่  2 คนขึ้นไป 
ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค2์1 เทเลอร ์(Taylor) ได้ให้ความหมาย การบริหารไว้ว่า คือ 
งานบริหารทุกอย่างจำเป็นต้องกระทำโดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งนี้เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับ
ทุกฝ่าย22 ส่วน ดรัคเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อื่น การทำงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น   
ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทำงานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้
จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ  
เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจำหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม23 นอกจากนี้ ฮูสเซน
และโพสต์เทิลเวท (Husen and Postlewaite) นิยามการบริหารว่า เป็นศิลปะในการประสาน 
องค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตที่มุ่งหมายขององค์การ24 ส่วนไมล์สทีนและเบลาสโก(Milstein and 
Belasco) ให้นิยามการบริหารว่าเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางและควบคุมกิจกรรมของสมาชิก 
ทุกคนในองค์กร25 ต่อมา คูนซ์ และเวห์วิช (Koontz and Weihrich) เห็นว่า การบริหารเป็นกระบวนการ 
ในการออกแบบและสร้างบรรยากาศในการทำงานของแต่ละคนร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

 
21Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York: Macmillan, 1947), 3. 
22Frederick W. Taylor, Principles of Scientific Manager (New York: W. W. 

Newton, 1991), 227. 
23Peter F. Drucker, Management: Task, Responsibility, Practices (London: 

Pan Books, 1979), 5. 
24 Husen and T. N. Postlewaite, The International Encyclopedia of 

Education, 2nd ed. (Great Britain: BPC Wheatons, 1994), 213. 
25 M. Milstein and J. A. Belasco, Educational Administration and the 

Behavior Sciences: A System Perspective (Boston: Allyn and Bacon, 1983), 161. 
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ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ26 นอกจากนี้ รอบบินส์ และคูเทอร์ (Robbins and Coulter) และ 
ครีทเนอร์ (Kreitner) เห็นว่าการบริหารเป็นกระบวนการการทำงานกับบุคคลอื่นและผ่านบุคคลอื่น  
ให้บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ27,28 เช่นเดียวกับ เฮอร์เซ และ บลังชาร์ต (Hersey and  
Blanchard) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทำงานร่วมกันและผ่านแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคล
เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ29 ส่วนคูนซ์เบทแมนและสเนล (Bateman and Snell) ระบุ
ความหมายการบริหารว่า หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร30 บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวว่า การบริหาร คือ การทำงานของคณะ 
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน31 เซอร์จีโอแวนนี (Sergiovanni) 
กล่าวว่า การบริหาร คือกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ32 นอกจากนี้ นพพงษ์ บุญจิตราดุล กล่าวถึง การบริหารว่าเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล 
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ที่บุคคลร่วมกันกำหนด  โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม การบริหารในฐานะเป็นศาสตร์ หมายถึง หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิค 
ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานในองค์การ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดเป็น
นโยบายไว้33  วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวถึงความหมายของการบริหารว่า คือกระบวนการการดำเนินงาน 

 
26Harold Koontz and Heinz Weihrich, Essentials of Management, 5th ed.  

(New York: Mc-Graw Hill, 1990), 4. 
27Stephen P. Robbins and M. Coulter, Management,  5th ed.  (New Jersey:  

Prentice Hall, 1996), 8. 
28Robert Kreitner, Management, 7th ed. (Boston: Houghton Miffin, 1998), 5. 
29Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization 

Behavior : Utilizing Human Resources (Englewood cliffs: Prentice – Hall, 1982), 3. 
30 Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, Management: Building 

Competitive Advantage, 4th ed. (Irwin: McGraw – Hill, 1999), 6. 
31 Chester I. Barnard, Organization and Management Cambridge 

(Massachusetts: Harvard University Press, 1969), 277. 
32Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration,  

3rd. ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1992), 173. 
33นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: เทียมฝ่า  

การพิมพ์, 2551), 3. 
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ให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญ  คือ การวางแผน (Planning)  
การจัดการองค์กร (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling)34 และ พระธรรม
โกศาจารย์ กล่าวไว้ว่าการบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting thing  
done through other people)35 

ส่วนคำว่า การจัดการ และการบริหารจัดการ มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ รูย์ และไบอารส์ 
(Rue and Byars) กล่าวว่า การจัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานทรัพยากรต่าง ๆ  
ขององค์กรอันได้แก่ ที ่ดิน แรงงาน และทุน เพื ่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 36  

ส่วน บาร์ทอล และมาติน (Bartol and Martin) กล่าวว่า การจัดการเป็นกระบวนการในการดำเนินการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการทำหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร 
การช้ีนำ และการควบคุมองค์กร37 ซึ่ง ปีเตอร์ เอฟ. ดักเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การจัดการ  
คือ การทำงานให้สำเร็จโดยผ่านบุคคลอื่น38 นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ให้ความหมาย 
การจัดการ คือ กระบวนการนำทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั ้นตอน  
การบริหาร คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การชี้นำ (Leading)  
4) การควบคุม (Controlling)39 ซึ ่ง โฮลต์ (Holt) ให้ความหมายว่า การจัดการเป็นศาสตร์ของ 
การกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านการกระทำของการบริหารจัดการบุคลากร ดังนั้นการบริหารจัดการ 
(Management) จึงหมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (A Set of Functions) ที่กำหนดทิศทางในการใช้ 
ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า 
(Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึง การตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง(Right Decision) และมีการปฏิบัติการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นผลสำเร็จ

 
34วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศกึษา (กรุงเทพฯ: 

ทิพยวิสุทธิ,์ 2542), 3. 
35พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺจิตฺโต ป.ธ. 9, Ph.D.), พุทธวิธีบริหาร (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 1. 
36Rue and Byars, อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, 

พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: บริษัทจี.พี.ไซเบอร์พรินทร์ จำกัด, 2553), 25. 
37เรื่องเดียวกัน. 
38เรื่องเดียวกัน. 
39ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 9 in 1 รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ  

(กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์มและไทเท็กซ์ จำกัด, 2542), 444. 
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ของการบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควงคู่กัน40 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  
กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (Management administration) การบริหารการพัฒนา (Development  
administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service administration) แต่ละคำมีความหมาย
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย  3 ส่วน คือ หนึ่ง แนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Acting) และการประเมินผล  
(Evaluating) และ สามมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นรวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพิ่มขึ ้น  สำหรับส่วนที่ 
แตกต่างกัน คือ แต่ละคำมีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื ่องการนำแนวคิด 
การจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ  เช่น การมุ่งหวังผลกำไร การแข่งขัน  
ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลด 
พิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความสำคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนา 
นโยบาย แผน แผนงานโครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของ
รัฐ ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 41 
ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ งานของหัวหน้าหรือผู้นำที่จะต้องทำเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ  
ที่มีคนหมู่มากมายอยู่รวมกันและร่วมกันทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จนสำเร็จผล กล่าวอย่างง่าย ๆ  
การบริหาร คือ การทำให้งานเสร็จลงได้โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำให้เสร็จนั่นเอง42 และ สมยศ นาวีการ  
กล่าวว่า การบริหารจัดการคือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์กร การมีส่วนร่วม และ 
การควบคุมกำลังความพยายามของสมาชิกองค์กรและการใช้ทรัพยากรอื ่น  ๆ เพื ่อความสำเร็จ 
ของเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว4้3   

 
40 D. H. Holt, Motivation: Productivity through people, management 

principles and practices, 3rd ed. (New Jersey: Prentice-Hall, 1993), 27. 
41วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548), 5. 
42ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช  

จำกัด, 2550), 140. 
43สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2545). 
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ซึ่งความหมายของการบริหาร การจัดการและการบริหารจัดการมีความหมายใกล้เคียงกัน  
ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทำงานโดยผู้นำในการทำงานร่วมกับ
ทีมงาน โดยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อหาวิธีการ
และแนวทางแก้ไขอันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด 
ความสำเร็จของเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว ้
 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่เรียกว่า องค์การ ซึ่งก็คือ การรวมตัวกัน 

ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อที่จะดำเนินการให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในทุกองค์การไม่ว่า
จะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการที่ดีมีความสำคัญ
จำเป็นและเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงต่อการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตและดำรงอยู่ต่อไปได้  
และหยั ่งได้ถึงทิศทางของอนาคต ในบทความนี ้จึงจะได้นำเสนอเนื ้อหาสำคัญที ่เกี ่ยวข้องของ 
การบริหารจัดการ จากนักแนวคิดและทฤษฎกีารบริหารจัดการ ดังนี ้

เทเลอร์ (Taylor) จัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิม (Classical Organization  
Theory) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ หรือบิดาของวิธีการจัดการที่มี
หลักเกณฑ์ โดยได้ศึกษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย  
Taylor ได้คัดค้านการบริหารงานแบบเก่าที่ใช้อำนาจ (Power) ว่าเป็นการบริหารที่ใช้ไม่ได้และ 
มีความเชื่อว่า การบริหารที่ดีต้องมีหลักเกณฑ์ การทำงานไม่ได้เป็นไปตามยถากรรม Taylor จึงได้ 
ศึกษาและวิเคราะห์เวลาการเคลื่อนไหวในขณะทำงาน (Time and Motion) เพื่อดูการทำงานและ
การเคลื่อนไหวของคนงานในขณะทำงาน โดยได้คิดค้นและกำหนดวิธีการทำงานที่ดีที่สุด (One Best  
Way) แล้วฝึกผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามนั้น ในฐานะเป็นวิศวกร การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์
ของ เทเลอร์ (Taylor) สรุปออกมาเป็นหลักการได้ 4 ประการ ดังนี ้

1. หล ักการว ิเคราะห์งานตามหลักว ิทยาศาสตร ์ (Scientific Job Analysis) จาก 
การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบ ฝ่ายจัดการกำหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way)  
ของการปฏิบัติในแต่ละงานไว้ แล้วฝึกผู้ทำงานให้ทำได้ตามนั้น การวิเคราะห์เช่นนี้ใช้แทนวิธีการแบบ  
ลองผิดลองถูก 

2. หลักการคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร (Selection of Personnel) จะต้อง 
คัดเลือกผู้มาปฏิบัติงานหรือผู้ทำงาน(Workers) ตามหลักวิทยาศาสตร์ แล้วฝึกอบรม สอนและพัฒนา
ผู้ทำงานเหล่านั้น  
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3 .  หล ักการความร ่ วมม ือของฝ ่ ายการจ ัดการ  ( Management Cooperation)  
ฝ่ายการจัดการควรร่วมมือกับผู้ทำงานเพื่อให้มั ่นใจว่างานทั้งหมดที่กำลังทำอยู่เป็นไป ตามหลัก 
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว มีมาตรฐานและวิธีการตามที่กำหนดไว้ของฝ่ายการจัดการต้องมี  
การประสานร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคนงาน 

4. หลักการแบ่งงานกันทำระหว่างผู้จัดการกับผู้ทำงาน (Division of Work Between  
Managers and Workers) เทเลอร์ยอมรับในการแบ่งงานกันทำ (Division of Work) โดยมีการแบ่ง 
งานระหว่างผู้จัดการและผู้ทำงาน เพื่อให้ผู้จัดการรับผิดชอบการวางแผน (Planning) และการเตรียมงาน  
(Preparing Work) และรับผิดชอบการควบคุมดูแล (Supervising) ส่วนผู้ทำงานมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ของตน44 

อองรี ฟาโยล (Fayol) จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีการจัดการทางการบริหาร ได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีองค์การ” ฟาโยล ได้ให้หลักการเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้จัดการ และหลักการ 
ของการจัดองค์การ ไว้ดังนี ้

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมการวางแผนการทำงาน 
ขององค์การไว้ล่วงหน้า 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การที่ผู ้บริหารจะต้องเตรียมจัดโครงสร้าง 
ขององค์การให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการบริหาร 

3. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี เพื่อให้ 
การดำเนินงานขององค์การดำเนินการไปตามเป้าหมาย 

4. การประสานงาน (Co – Ordinating) หมายถึง การที่มีผู้บริหารมีหน้าที่เชื่อมโยงต่าง ๆ  
ขององค์การให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้องต้องกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่ผู้บริหารคอยควบคุมและกำกับกิจกรรมต่าง ๆ  
ภายในองค์การให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว ้

หลักการบริหาร (Management Principle) ฟาโยล (Fayol) ได้วางหลักพื้นฐานการบริหาร 
ไว้ 14 ประการ ดังน้ี 

1. การแบ่งงานกันทำ (Division of Work) การแบ่งงานกันทำจะทำให้คนเกิดความชำนาญ 
เฉพาะอย่าง (Specialization) อันเป็นหลักการใช้ประโยชน์ของคนและกลุ ่มคนให้ทำงานเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

 
44Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein,  Educational Administration : 

Concepts and Practices, 3rd ed. (Belmont,  California: Wadsworth/Thomson Learning,  
2000), 5-6. 
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2. อำนาจหน้าที่ (Authority) เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้บริหารมีสิทธิที ่จะสั่งให้ผู ้อื่น  
ปฏิบัติงานที ่ต้องการได้โดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดขึ ้นตามมาด้วย ซึ ่งจะมี 
ความสมดุลซึ่งกันและกัน 

3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองค์การจะต้องเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ กติกาและข้อบังคับต่าง ๆ ที่องค์การกำหนดไว้ ความมีระเบียบวินัยจะมาจากความเป็น
ผู้นำที่ด ี

4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทำงานใต้บังคับบัญชา 
ควรได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นน้ันจะเกิดการโต้แย้งสับสน 

5. เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ควรอยู่ภายใต้การจัดการหรือการสั่งการ 
โดยผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งคนใด 

6. ผลประโยชน์ขององค์การมาก่อนผลประโยชน์ส ่วนบุคคล (Subordination of  
Individual Interest to the General Interest) คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นอันดับแรก 

7. ผลตอบแทนที่ได้รับ (Remuneration of Personnel) ต้องยุติธรรม และเกิดความ 
พึงพอใจทั้งสองฝ่าย 

8. การรวมอำนาจ (Centralization) ควรรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อให้สามารถควบคุมได ้
9. สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การติดต่อสื่อสารความเป็นไปตามสายงาน 
10. ความมีระเบียบเรียบร้อย(Order) ผู้บริหารต้องกำหนดลักษณะและขอบเขตของงาน 

เพื่อประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการทำงาน 
11. ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรมและความเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความจงรักภักดี 
12. ความมั่นคงของบุคลากร (Stability of Personnel) การหมุนเวียนคนงาน ตลอดจน

การเรียนรู้ และความมั่นคงในการจ้างงาน 
13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร 
14. ความสามัคคี (Initiative) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร45 

กิวลิค (Gulick) ได้นำเสนอหลักการ POSDCORB คือ 7 องค์ประกอบหลักในการจัดการ 
องค์การ ที่ทุกองค์การต้องนำไปใช้ หลักการ POSDCORB ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะหลักการ 
ดังกล่าวพยายามพัฒนามุมมองในทุกมิติขององค์การ และมุ่งตอบโจทย์การจัดการในภาพรวมทั้งหมด 
ถือเป็นยุคทองของการจัดการองค์การอย่างแท้จริง โดยเสนอหน้าที่ของการจัดการ 7 ประการ คือ 

 
45Henri Fayol, Industrial and General Administration (New York: Mc-Grew  

Hill, 1930), 17-18. 
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1. การวางแผน (Planning หรือ P) เกี่ยวกับการพัฒนาเค้าโครงย่อของสิ่งที่ต้องทำและ 
วิธีการทำสิ่งนั้น ๆ ให้สำเร็จ กิจกรรมการวางแผนพยายามทำนายการกระทำและทิศทางขององค์การ 
ในอนาคต 

2. การจัดองค์การ (Organizing หรือ O) เป็นการกำหนดโครงสร้างของอำนาจหน้าที่ 
ในการจัดให้คำนิยาม และประสานงานหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เพื่อนำแผนไปปฏิบัต ิ

3. การจัดอัตรากำลัง (Staffing หรือ S) เกี่ยวกับหน้าที่การคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรม 
และการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด และการทำนุบำรุงสภาพการทำงานให้เอื้ออำนวย 

4. การชี้นำ (Directing หรือ D) ได้แก่ ภารกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
การสื่อสารและการนำการตัดสินใจไปปฏิบัติ และการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 

5. การประสานงาน (Coordinating หรือ CO) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและความพยายาม 
ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผูกพันองค์การไว้ด้วยกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

6. การรายงาน (Reporting หรือ R) ชี ้แจงความก้าวหน้าโดยการบันทึกการว ิจัย        
และการตรวจสอบ ยืนยันว่าสิ ่งต่าง ๆ เกิดขึ ้นตามแผน กระทำการแก้ไขเมื ่อจำเป็นและแจ้งให้  
ผู้ซึ่งหัวหน้าระดับสูงรับผิดชอบทราบ 

7. การงบประมาณ (Budgeting หรือ B) เกี ่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับ 
การทำงบประมาณ ได้แก่ การวางแผนการเงิน การจัดทำบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน46  

มาสโลว์ (Maslow) จัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างทฤษฎีลำดับ 
ขั้นของความต้องการ(Need Hierarchy Theory ) ของมนุษย์ เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการ
ของมนุษย์ตั ้งแต่ความต้องการด้านกายภาพ  ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการ 
ด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพนบัถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง  
คือมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการทำงาน ผู้บริหารจะต้องจัดหาหนทางสนองความต้องการ 
ของผู้ทำงานซึ่งส่งเสริมเป้าหมายขององค์การด้วย และเพื่อขจัดสิ่งที่มาขัดขวางการสนองความต้องการ 
และทำให้เกิดความไม่สบายใจ เจตคติในทางลบ หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัต ิ

ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎี X และทฤษฎี Y  
ใน ค.ศ. 1957 ทฤษฎี X ก็คือ ภาพพจน์ของคนในแนวมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเชื่อว่าโดยธรรมชาติมนุษย์
เป็นคนดี ดังนั้นคนจึงควรควบคุมตนเองได้ การควบคุมตนเอง หมายถึง การปรับปรุงองค์การในเรื่อง 
ต่าง ๆ เช่นการกระจายอำนาจ การมอบหมายอำนาจ หน้าที ่ การขยายงาน การมีส่วนร่วม  
และการบริหารงาน โดยยึดเป้าหมาย  จึงเห็นได้ว ่าข้อเสนอการปรับปรุงงานของ McGregor  

 
46 Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of 

Administration (New York: Institute of Public Administration, 1973), 18-19. 
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เป็นการย้ำให้เห็นความสำคัญของคน  และช่วยให้คนหลุดพ้นจากการควบคุมขององค์การ  
ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของมนุษย์นิยมที่จะเห็นว่าคนมาก่อนองค์การ มนุษย์นิยมต้องการหาจุดที่พบกันได้  
แต่ต้องการรักษาความมีเสรีภาพไว้ การมองคนว่าเป็นประเภท X หรือ Y นั้นเป็นการช่วยให้เรา
แยกแยะคนได้ ทำให้รู้ว่าใครเป็นเพื่อนที่ดี หรือนายที่ด ีซึ่งเรียกการมองแบบนี้ว่า Polarization47 
 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)  

แนวคิดในยุคนี้เริ ่มตั้งแต่ปี ค.ศ 1950 ซึ่งในขณะที่เศรษฐกิจและธุรกิจขยายตัวอย่าง 
รวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทำให้ความสลับซับซ้อนในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น 
การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การสมัยใหม่(Modern Organization) จึงเกิดขึ้น ในยุคปัจจุบันได้รับ 
ความสนใจอย่างยิ่งจากนักบริหาร เพราะฉะนั้นการจัดการในยุคนี้ จึงต้องใช้หลักทางคณิตศาสตร์  
มาช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการ
สมัยใหม่ก็ยังมิได้ทิ้งหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดในด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

 
แนวคิดการจัดการสมัยใหม ่(Modern Approach) 
มุมมองของการจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วยทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการบริหารตาม  

สถานการณ์ การจัดการคุณภาพโดยรวม และมุมมององค์กรแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ แนวการศึกษา
การบริหารองค์การตามสถานการณ์ (Situation or Contingency Approach) เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง 
ของการศึกษาแนวคิดทางการจัดการ ซึ ่งถือได้ว่าเป็นทฤษฎีที ่ใหม่ที ่สุด คือเกิดเมื ่อประมาณ  
ค.ศ.1973-1975 และได้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายของนักการศึกษาในปัจจุบัน สมมติฐานสำคัญของ
แนวคิดนี้คือ องค์การแต่ละองค์การมีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบหรือ 
สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญอยู่ ดังนั้นการบริหารองค์การจึงเป็นเรื่องของการทำให้
องค์การแต่ละแห่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดโดยการปรับรูปแบบของการจัด  
องค์การภายในของแต่ละแห่งให้เหมาะสมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ48 นอกจากนี้ ภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า แนวคิดของการจัดการสมัยใหม่ จะเน้นให้ทุกคน 
มีส่วนร่วม เช่น ด้านการบริหาร เน้นความซื่อสัตย์ ในการประกอบการทุกรูปแบบจะเน้นที่ผู้รับบริการ
ต้องการ ไม่ฉกฉวยโอกาส บริการที่รวดเร็วครบวงจร และด้านบุคลากร จะส่งเสริมให้บุคลากร  

 
47วชิรวัชร งามละม่อม, แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ,  เข้าถึงเมื ่อ 25 

ส ิงหาคม  2559, เข ้าถ ึงได้จาก http:// Learning of Public .blogspot.com/2016/01/blog-
post.25.html?m=1. 

48วิเชียร วิทยอุดม, การจัดการสมัยใหม ่(กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, 2554), 2-13. 
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ได้มีโอกาสศึกษาต่อเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จัดฝึกอบรมทั้งภายในและนอกสถานที่ สร้างและ  
ผลักดันให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ที่มีความถนัด ดังนั้น องค์กรจึงต้องใช้ความสามารถ
ของพนักงานอย่างเต็มที่ เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจและเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม  
ที่มีความไม่แน่นอนและแตกต่างกันอย่างรวดเร็ว49 

ดังนั ้น การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การสมัยใหม่ จึงเป็นความพยายามหารูปแบบ  
การบริหารที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility) สามารถปรับตัวได้ (Adaptable) ซึ่งนักการบริหารจึงเกิด
แนวคิดต่าง ๆ มากมายขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การ เช่น Six Sigma Competency, Balanced  
Scorecard, Strategic Planning ,Knowledge Management และแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรยีนรู้  
(Learning Organization) ที่มองว่าองค์การที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์ได้มาซึ่งความรู้ ถ่ายทอดความรู้
และปรับพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อความรู้ใหม่ จะมีการแก้ปัญหาเป็นระบบ ทดลองความรู้ใหม่  
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ดังนั้น ผู้บริหารต้องพยายามสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์กร 
โดยส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้องค์กรได้มากขึ้น 

 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
คำว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในหนังสือที่ Hayes เป็นบรรณาธิการ  

เผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อปี 1988 ได้เผยแพร่ที่ประเทศอังกฤษในหนังสือที่เปดเลอร์ 
(Pedler) เป็นบรรณาธิการ ต่อมา ปีเตอร์ เซ็งเก้ (Peter Senge) ศาสตราจารย์ชื่อดังในสาขาวิชา
บริหารจัดการและการศึกษาแห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้จากหนังสือเรื่อง The Art and 
Practice of the Learning Organization ในปี 1990 โดยหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง วินัย 5 ประการ  
ที่จะนำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี ซึ่งหัวใจของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่ 
การเสริมสร้างหลักการหรือวินัยที่สำคัญ 5 ประการ ในรูปของการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้คำว่า วินัย  
หมายถึง ตัวทฤษฎีหรือเทคนิควิธีที่จำเป็นต้องศึกษาใคร่ครวญให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถ
นำไปปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิผล หลักการหรือวินัย 5 ประการ ได้แก่  

1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal mastery) 
2. แบบแผนความคิดอ่าน(Mental model) 

 
49ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: มนตรี,  

มิเกล กาไรซาบาล, 2551), 31. 
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3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) 
4. การเรียนรู้ของทีม (Team learning) 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) 

แนวคิดเบ้ืองต้นขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามทัศนะของ เซ็งเก้ (Senge) ก็คือ “องค์การ 
ที่มีการขยายขีดศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา”  
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “องค์การแห่งการเรียนรู้ ก็คือ หน่วยงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ  
ที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่กัน รวมทั้งศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้นเพื่อให้  
สามารถดำเนินการให้เกิดผลงานได้ระดับคุณภาพตามที่ปรารถนา”  และกล่าวว่า เหตุผลที่องค์กร
จำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู ้ เนื ่องมาจากระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานและความจำเป็นที่ต้อง  
ปรับปรุงงานในยุคปัจจุบันต้องอาศัยการเรียนรู้เป็นฐานที่สำคัญยิ่ง ประกอบกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนส่วนใหญ่ยังมีแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง ตลอดจนแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาด 
ความชัดเจน และที่สำคัญก็คือ หัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มาจากฐานความเชื่อที่ว่า ศักยภาพ  
อันมหาศาลที่แฝงเร้นอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนยังไม่ได้รับการพัฒนาและนำขึ้นมาใช้กับองค์กรของเรา
เท่าที ่ควร ดังนั ้น ความเชื ่อดังกล่าวจึงมีความเชื ่อมั ่นได้ ว่า ถ้าสมาชิกทั ้งหมดขององค์กรได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็มที่และได้ใช้ศักยภาพสูงสุดเท่าที่ตนมี เพื ่อปฏิบัติงานภายใต้การมีวิสัยทัศน์  
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตัวบุคคลและขององค์กรที่สอดคล้องกันแล้ว สมาชิกแต่ละคนก็จะ  
ทุ่มเทและปลดปล่อยศักยภาพที่ตนมีสูงสุดนั้นให้กับงานที่ทำอย่างสูงสุด 

เซ็งเก้ (Senge) และคณะ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าถ้าจะพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียน 
แห่งการเรียนรู้นั้น จำเป็นต้องปรับภายในโรงเรียนในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนการสอนของโรงเรียนต้องเน้นการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ (learner – centered)  
มากกว่ายึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (teacher – centered) 

2. ในการดำเนินงานต้องกระตุ้นและให้การยอมรับถึงความสำคัญของความหลากหลาย  
(diversity) แทนการทำแบบเดียวกัน(homogeneity) เช่น การจัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนจึงต้องยึดหลักการของทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligences) เป็นต้น 

3. สร้างความเข้าใจและยอมรับว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้น ทุกองค์ประกอบจะต้องเกี่ยวพัน 
และส่งผลกระทบต่อกันตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนจะต้องละเว้นการสอนแบบที่  
มุ่งเน้นความจำข้อเท็จจริง หรือการให้ผู้เรียนพยายามค้นหาเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
เท่านั้น 

4. ต้องช่วยกันให้ทุกคนร่วมกันเรียนรู้เพื่อแสวงหาและค้นคว้าทดลองหาทฤษฎีใหม่  ๆ  
ที่สามารถนำมาใช้ในทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และอย่างกว้างขวางโดยสมาชิกของโรงเรียน  
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5. ต้องบูรณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม  
ตัวอย่าง เช่น เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
ที่ประกอบเป็นชุมชนโดยรวม50 เป็นต้น 

ส่วน คาร์สัน และคณะ (Karson) ได้สรุปไว้ว่า สถานศึกษาที่กำลังพัฒนาตัวเองเข้าสู่  
ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะหลายประการ ได้แก่ 

1. สามารถตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก 
2. เชื่อว่า ผู้ที่มีส่วนร่วมจะสามารถสร้างความสำเร็จให้แก่โรงเรียนได ้
3. ถือว่ากระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม มีความสำคัญมากกว่าผลผลิตที่เกิดจาก 

วิสัยทัศน์ร่วมนั้น 
4. มีความพยายามที่จะล้มเลิก “รูปแบบที่ยึดหลักความเหมือนกัน (harmony model)”  

เพราะเป็นแนวคิดเดิมที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture) ซึ่งเน้นให้ทุกคนต้อง
ปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบอย่างเคร่งครัด 

5. ยึดหลักที่เน้นความสำคัญของข้อมูลป้อนกลับ (feedback) และการต้องพึ่งพาอาศัย 
ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 

6. การมีบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปิดเผย (open culture) ซึ่งทุกคนมีเสรีภาพ 
ที่จะแสดงความคิดเห็นของตน 

7. รู้จักการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด โดยเชื่อว่าความผิดพลาดดังกล่าวช่วยสร้างโอกาส 
ให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

8. มีโครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย ์(decentralized structure) เพื่อลดความขัดแย้ง
ระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง 

9. ปรับเปลี ่ยนแนวทางปฏิบัติของครูจาก “การสอน (teaching)” ไปเป็นจุดเน้นที่  
“การเรียนรู้ (learning)” แทน โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือจากการปฏิบัติกิจกรรม 
และจากแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 

10. โรงเรียนมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก ถึงความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง  
ปรับปรุง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

11. มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก 

 
50Petter M. Senge, The fifth discipline: The art and practice of the 

learning organization (London: Century Press, 1990), 50-60. 
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12. มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายด้วยวิธีปฏิบัติ และให้อิสระแก่ผู้สอนสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการอันหลากหลายได้เอง51 

ต่อมา เซอจิโอวานนี ่ (Thomas Sergiovanni) ได้ให้ม ุมมองใหม่เกี ่ยวกับโรงเร ียน 
แห่งการเรียนรู้โดยอธิบายว่าการอุปมาที่เปรียบเทียบให้ “โรงเรียนเป็นองค์กร” (Organization)” นั้น  
น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้องที ่เดียวนัก โดยเขาเห็นว่า “โรงเรียนเป็นชุมชน (Community)”  
จะมีความเหมาะสมมากกว่า ดังเหตุผลที่เขาอธิบายไว้ในงานเขียนชื่อ Building Community in  
Schools ซึ ่งเร ียกร้องให้เปลี ่ยนมุมมองโรงเรียนในฐานะที ่เป็นองค์กรแบบทางการ ( Formal  
organization) ไปสู่ความเป็นชุมชน (Community) แทน โดยเห็นว่า “ความเป็นชุมชน” จะยึดโยง 
ภายในต่อกันด้วยค่านิยมแนวคิดและความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิด
ตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร”ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับที่  
ลดหลั่นกันลงมา (Hierarchical relationships) มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่  
เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อำนาจ (Authority) เป็นหลัก ในขณะที่ “ชุมชน”  
ใช้อิทธิพล (Influence) ที่เกิดจากการมีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง  
สมาชิกเชิงวิชาชีพ (Professional relationships) มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือวิทยสัมพันธ์ 
ต่อกัน (Collegiality culture) และยึดหลักต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 
“องค์การ” ยังทำให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างขึ้น เช่น ลดความเป็นกันเองต่อกันลง ( Impersonal)  
มีความเป็นราชการ (Bureaucratic) มากขึ้น และถูกควบคุมจากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพเดิม 
(Maintain status quo) ของหน่วยงานไว้ ดังนั้น จึงเห็นว่าถ้ามองโรงเรียนในฐานะแบบองค์การ  
ดังกล่าวแล้ว ก็จะทำให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการที่สร้างความรู้สึกห่างระหว่างบุคคลมีมาก  
ยิ ่งขึ ้น มีกลไกที่บังคับควบคุมมากมาย และมักมีจุดเน้นในเรื ่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็นหลัก  
แต่ทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่า โรงเรียนมีฐานะแบบที่เป็นชุมชนแล้ว บรรยากาศที่ตามมาก็คือ สมาชิก 
มีการผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วม มีการสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วม
สร้างบรรยากาศที่ทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกันและช่วยดูแลสวัสดิภาพร่วมกัน 

เซอจิโอวานนี่ (Thomas Sergiovanni) ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นจุดเน้นที่ต้องการ 
ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเป็น “ชุมชนที่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ (Purposeful communities)” ที่มีคุณลักษณะ 
ของความเอื้ออาทร (Caring) มีการเรียนรู้ (Learning) มีความเป็นวิชาชีพ (Professional) มีความเป็น 
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือมีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน (Collegiality) มีจิตใจใฝ่การแสวงหาคำตอบ  
(Inquiring) และมีบรรยากาศเช่นนี ้ ครอบคลุมทั ่วถึงทั ้งโรงเรียน โดยเชื ่อว่า ชุมชนที ่ช ัดเจน  

 
51สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ผู้นำสถานศึกษากับการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ , เข้าถึงเมื่อ 

10 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://suthep.ricr.ac.th. 
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ในวัตถุประสงค์จะเป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกทุกคนยึดเหนี่ยวผูกพันต่อกันด้วยอุดมการณ์ร่วม (Shared  
ideology) และมีระบบปทัสถานหรือแนวทางปฏิบัติของตนเองที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิด
การเป็นชุมชนขึ้น ทั้งนี้ การมีอุดมการณ์ร่วมกัน (รวมถึงมีวิสัยทัศน์ร่วม) จะช่วยผูกมัด ให้ทุกคน 
รวมกันเป็นชุมชนและให้การช่วยเหลือต่อกัน มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของการต้อง
ดำรงชีวิตและการทำงานร่วมกันแบบชุมชน52 

นอกจากนี้ ดูโฟร์ (DuFour) ได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากโรงเรียน 
แบบเดิมไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ในบทความเรื่อง บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ต่อความก้าวหน้าของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยสามารถสรุปรายละเอียดของวัฒนธรรมการทำงาน 
ที่จะก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ว่า ลักษณะวัฒนธรรมแบบที่จะก่อให้เกิดชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ นักวิชาชีพต้องเจาะประเด็นที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวม 
มากกว่าเป็นรายบุคคล รวมทั ้งครูต้องสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือทำงาน  และระบบที่ส่งเสริม 
ประสิทธิผลและความเท่าเทียม ซึ่งวัฒนธรรมในลักษณะนี้จะต่างจากวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิม 
ที่ให้ความเป็นอิสระในการทำงานของครูมากกว่ามุ่งเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตร หรือมีการประเมิน
ด้วยเกณฑ์เดียวกันหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยเท่าเทียมกัน53 
 
แนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มีน ักว ิชาการหลายท่านกล ่าวถ ึงความหมายของชุมชนแห่งการเร ียนร ู ้ว ิชาชีพ  

(Professional Learning Community) ดังนี ้
แอสทูโต้ และคณะ (Astuto et al.) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง  

การที่ครูและผู้บริหารภายในโรงเรียนแสวงหาและแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและนำสิ่งที่  
ได้จากการเรียนรู้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจเรียกได้ว่าชุมชนแห่งการแสวงหาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
52Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : A Redefinition,  

6th ed. (Boston: McGraw-Hill, 1998), 37. 
53Richard DuFour, “ Professional Learning Communities: A Bandwagon, an 

Idea Worth Considering, or Our Best Hope for High Levels of Learning?,” Middle School 
Journal (J1), 39(1) (2007): 4-8. 
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(Communities of Continuous Inquiry and Improvement)54 ส่วน ฮอร์ด(Hord) ได้กล่าวว่า  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง ชุมชนของครูที่มุ่งมั่นแสวงหาองค์ความรู้ร่วมกันเรียนรู้
ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาของผู ้ เร ียนตลอดจนการพัฒนาโรงเร ียน 55 ในการนี ้  เบลกแคมเบิร ์น และหลุยส์  
(BrykCamburn and Louise) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์
ของครูภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะและบรรทัดฐานเดียวกันขององค์การโดยการมี 
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
ภายใต้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ร่วมกัน56 ส่วน ซิบูก้า และ นาคายามา (Cibulka and Nakayama) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มของบุคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อประสานความร่วมมือรวมพลัง
ในการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื ่องโดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความใฝ่รู้และแสวงหาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง57  
นอกจากนี้ มิเชล และ แซคเน่ (Mitchell and Sackney) ได้กล่าวถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ว่าหมายถึง การที่กลุ ่มบุคคลแบ่งปันและวิพากษ์กันอย่างจริงจังเกี ่ยวกับแนวทางการฝึกฝนที่มี  
ความต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นจริง ส่งเสริมการทำงานร่วมกันมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริม  

 
54 Terry A. Astuto, D. L. Clark, and others,  Challenges to Dominant  

Assumptions Controlling Educational Reform ( Andover,  MA: Regional Laboratory  
for the Educational Improvement of the Northeast and Islands, 1993). 

55Shirley M. Hord, Professional learning communities: Communities of  
continuous inquiry and improvement ( Texas: Southwest Educational Development 
Laboratory, 1997). 

56Anthony Bryk, Eric Camburn and Karen Seashore Louis, “ Professional 
learning in Chicago Elementary School: Facilitating Factors and Organizational 
Consequences, ”  Educational Administration Quarterly, 35 supplement (1999):  
751-781. 

57James Cibulka and Michelle Nakayama, Practitioner’s guide to learning 
communities. Creation of high-performance schools through organizational and 
individual learning (Washington, DC: National Partnership for Excellence and Account 
ability in Teaching, 2000). 
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ความเจริญงอกงามของบุคคล58 ต่อมา บัลเล่ และ ฮิคส์ (Bulkley and Hicks) กล่าวว่าชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องของครูในด้านการปฏิบัติงาน
ทางการสอนตลอดจนการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน59 ในส่วนของ โบลัม และคณะ (Bolam et al.)  
กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนและเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 60 ซึ่ง แมคลันลิน 
และทาวเบิร์ท (Mclaughlin and Talbert) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ หมายถึง  
การที ่ครูทำงานร่วมกันเพื ่อสะท้อนแนวทางการปฏิบัติงานซึ ่งกันและกัน ติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ 
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ61 ในการนี้ ดูโฟ และคณะ (Dufour) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษาโดยมุ่งเน้น
การพูดคุยแลกเปลี่ยนและวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพดำเนินการภายใต้สมมติฐานว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู ้เรียนและเป็นการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องของบุคลากรทางการศึกษา 62 อีกทั ้ง สโตล์ และหลุยส์  
(Stoll and Louis) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ "กลุ่มของครูที่มาร่วมกันทำงานและ 
วางเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีการสะท้อนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 
58Coral Mitchell and Larry Sackney,  Profound Improvement : Building 

Capacity for A Learning Community (Lisse, The Netherland: Swets & Zeitlinger, 2000). 
59 Katrina E. Bulkley and Jennifer Hicks, “Managing Community : Professional 

Community in Charter Schools operated by Educational Management Organization, ” 
Educational Administration Quarterly 41, 2 (April 2005): 306-348. 

60Karen Louis, S. Kruse and Associates, Professionalism and Community: 
Perspectives on Reforming Urban Schools (Thousand Oaks, Cannada : Corw in Press,  
1995). 

61 Milbrey W. McLaughlin and Joan E. Talbert, Building School Based 
Teacher Learning Communities: Professional Strategies to Improve Student 
Achievement (New York: Teachers College Press, 2006). 

62Stephanie Feger and E. Arruda, Professional Learning Communities: Key 
Themes from the Literature (The Education Alliance, Brown University, Spring, 2008). 
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เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางวิชาชีพ"63 นอกจากนี้ แพดแวด และดิกซิท  
(Padwad and Dixit) อธิบายเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ว่าหมายถึง ชุมชนหรือกลุ่มบุคคล
ที่มารวมกันเพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นำไปสู่การเจริญเติบโตหรือเกิดพัฒนาการ 
ของบ ุคคลและเก ิดความเป ็นม ืออาช ีพข ึ ้น 64 และ Southwest Educational Development  
Laboratory กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การพัฒนาคุณภาพครูโดยใช้วิธีการให้ครู
ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชา  ด้านประสบการณ์การจัดการ 
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการดำเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะ  และเพิ่มประสิทธิภาพครูให้เป็นครู 
มืออาชีพ65 

ในส ่วนของน ักการศ ึกษาของประเทศไทย ได ้กล ่าวถ ึง ความหมายของช ุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ดังนี้  ณรงฤทธิ์ อินทนาม กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ประกอบด้วยแบบแผนทางพฤติกรรมเช่นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความเชื่อ 
และบรรทัดฐานเป็นต้นส่วนนิยาม คำว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ที่สำคัญ คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการ เช่น การแลกเปลี่ยนและพูดคุยเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การสะท้อนผล
การปฏิบัติงานและการร่วมมือรวมพลังในการปฏิบัติงานเป็นต้นและส่วนที่สองเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
คือ การเป็นครูมืออาชีพที่มุ่งสู่ผลประโยชน์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 66 ซึ่ง ประเสริฐ  
ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการพูดคุยของครูในด้านการพัฒนา  
การเรียนรู ้และการใช้ชีวิต ของผู ้เรียนตามสภาพจริงโดยชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพที ่ดี  
มีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีลักษณะ

 
63 Louise Stoll and Karen Seashore Louis, Professional learning 

communities: Elaborating new approaches ( Professional learning communities: 
Divergence, depth and dilemmas, 2007), 1-13. 

64 Amol Padwad and Krishna K. Dixit, “ Impact of Professional Learning 
Community Participation on Teachers' Thinking about Classroom Problems,”  Tesl-Ej  
12, 3 (2008): 3. 

65Southwest Educational Development Laboratory, “ Professional learning  
communities: What Are They and Why Are They Important?, ”  Issues About Change  
6, 1 (1997): 1-4. 

66ณรงค์ฤทธิ ์ อินทนาม, “การพัฒนาหลักเทียบสำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ง. 
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เป็น “สนาม” หรือพื้นที่ของครูที่มีลักษณะเฉพาะ ประการที่สอง คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มีลักษณะเป็น “วิถี” ที่เข้าได้กับวิถีชีวิตของครูในโรงเรียน นั่นหมายความว่าโรงเรียนเปรียบเสมือน
บ้าน หากบ้านเป็นที่รักเช่นใดโรงเรียนและนักเรียนและเพื่อนครูก็เป็นที่รักเช่นนั้น ประการที่สาม คือ 
ผู้ปกครองเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและจะต้องมีส่วนร่วม  
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้67 และในการนี้ วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หมายถึง การรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยที่ผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการ 
โรงเรียนผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร
ไม่รู ้จบหรือที ่เรียกได้ว่าเป็น “การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื ่อง” (CQI - Continuous Quality  
Improvement) หรืออาจเรียกว่าเป็น R2R (Routine to Research) ทั ้งนี ้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพที ่แท้จริงต้องมีการทำอย่างเป็นระบบมีผู ้เข้าร่วมขับเคลื ่อนในหลากหลายบทบาท  
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน68 สอดคล้องกับ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  
กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การร่วมมือร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน 
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการเร ียนร ู ้ ได ้ด ้วยตนเองผ่านกิจกรรมการวางแผนการมีว ิส ัย ท ัศน์ร ่วมกัน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในโรงเรียน69 นอกจากนี ้ประเวศ วะสี กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวกัน 
ของครูเพื่อร่วมกันจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่มีผลต่อศิษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ดีขึ้นและเกิดผลดีต่อตัวครูเองให้มีความสามารถมีความสุขและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพยิ่งขึ้น  
จึงเป็นกระบวนการ/กลไกที่สนับสนุนให้ครูสร้างความรู้และนำความรู้ไปใช้ทำหน้าที่ครูเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการรู้จริง (Mastery)รวมถึงการปรับบทบาทของครูสู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียน  
(Learning Facilitator) หรือครูฝึก (Coach) และปรับห้องเรียนจากห้องสอนมาเป็นห้องเรียนรู้  

 
67ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ,์ ทักษะแห่งอนาคต: การศึกษาในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ  

29 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://openworlds.in.th/books/21st-century-skills/. 
68วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพื ่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

สดศรีสฤษดิ์วงศ์, 2555). 
69สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, Professional Learning Community (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ), เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?  
v=tKTc7ocJezo[]. 
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ในลักษณะของการเรียนรู้แบบกลุ่มเปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขันเป็นการเรียนแบบร่วมมือ 70   
อีกทั้ง วรลักษณ์ ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง  
การรวมตัวร่วมใจร่วมพลังร่วมทำและร่วมเรียนรู ้ของครูผู ้บริหารและนักการศึกษาบนพื้นฐาน  
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกันและผู้บริหาร
ในฐานะผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขในการทำงาน  
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน71 ต่อมา อนุสรา สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หมายถึง การร่วมมือรวมพลังของผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการปฏิบัติงานทาง  
วิชาชีพของตนเองร่วมกับเพื่อนครูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์  
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพและนำความรู้ทางวิชาชีพดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 72 และเรวณี ชัยเชาวรัตน์ 
กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมกันเพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน73 

จึงกล่าวได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ หมายถึง กลุ ่มของครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อหาวิธีการ 
และแนวทางแก้ไขอันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง  

 
70ประเวศ วะสี, “ชุมชนการเรียนรู้ครู : เปลี่ยน “ห้องเรียน” ให้เป็น “ห้องเรียน (รู้),”  

(ในรายงานสรุปการเสวนาวิชาการเวทีปฏิรูปการเรียนรู ้สู ่การศึกษาเพื ่อคนทั ้งมวลครั ้งที่  17,  
4 มิถุนายน 2556, โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร, 2556). 

71วรลักษณ์ ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง, “โรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูเพื ่อการพัฒนาวิชาชีพครูที ่เน้นผู ้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ,”  วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 25,1 (มกราคม-มีนาคม 2557): 1-10. 

72อนุสรา สุวรรณวงศ์, “คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในบริบท
การศึกษาไทย,” วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 8, 1 (2559): 163-174. 

73เรวณี ชัยเชาวรัตน์, “แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC  
for Teacher Professional Development),” วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
10, 1 (กันยายน, 2556): 34-46. 
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ทั้งนี้ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
หมายถึง กระบวนการทำงานโดยผู้นำในการทำงานร่วมกับกลุ่มของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมกันแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และแบ่งปันประสบการณ์เพื ่อหาวิธีการและ  
แนวทางแก้ไขอันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิด  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสำเร็จ  
ของเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว ้

 
การแบ่งระดับของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มีนักวิชาการ กล่าวถึงการแบ่งระดับของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ ดังนี้ 
เซอจิโอวานนี (Thomas Sergiovanni) กล่าวถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับชาติ โดยแต่ละลักษณะ
จะแบ่งตามระดับของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพย่อย ดังนี้ 

1) ระดับสถานศึกษา (School level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อน 
ในบริบทสถานศึกษาหรือโรงเรียน สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับย่อย คือ 

ระดับที ่ 1 ระดับนักเรียน (Student level) ซึ ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและ 
ร่วมมือให้เกิดการเรียนรู ้ขึ ้น จากครูและเพื่อนนักเรียนอื่นให้ทำกิจกรรมเพื ่อแสวงหาคำตอบที่  
สมเหตุสมผลสำหรับตน (Meaning making) นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญ คือ ทักษะ
การเรียนรู้วิธีการเรียน (Skill of learning how to learn) และทักษะการสืบค้นความรู้ด้านเนื้อหา
ของวิชาที่กำลังศึกษา (Acquiring of knowledge of content skills) นักเรียนสามารถทำการเรียนรู้
อย่างแท้จริง (Authentic learning) ได้ต่อเนื ่องจนบรรลุเป้าหมายของการเป็นผู ้เรียนเชิงรุก (Active  
learners) และการเป็นนักตั ้งปัญหา (Problem seekers) และการเป็นนักแก้ปัญหา (Problem  
solvers) ที่มีประสิทธิผลในที่สุด กล่าวโดยสรุป ความสำคัญของการมีชุมชนแห่งการเรียนรู ้ของ  
นักเรียนในสถานศึกษาก็เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) และการสร้างความหมาย (Meaning making) จากสิ่งที่เรียน นั่นเอง 

ระดับที ่ 2 เป็นระดับผู ้ประกอบวิชาชีพ (Professional level) ซึ ่งประกอบด้วย 
ครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับที่สองจะมีลักษณะเด่นตรงที่มี
การจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional Community” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ
อย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ การมีชุมชนแห่งวิชาชี พจะช่วยส่งเสริม 
ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ใช้หลักการแห่งวิชาชีพของตนไปเพื่อการปรับปรุงด้านวิธีสอน  
และด้านทักษะภาวะผู้นำ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ไตร่ตรอง  (Reflection) การใช้วิธี
เสวนา (Dialogue) และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่แต่ละคนมีต่อกันกลับคืนมา เป็นต้น  
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ในการที่จะบรรลุความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ได้นั้นทุกคนจะต้องมาร่วมกันพิจารณาทบทวนเรื่อง 
นโยบาย (Policies) การปฏิบัติต่าง ๆ (Practices) และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
เสียใหม่ โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้สามารถบริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั ้งเพื ่อให้การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวนำมาสู ่การสนับสนุนส่งเสริม  
การปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอนและผู้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีต่อกันของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง  
โดยจะกล่าวละเอียดเป็นการเฉพาะในส่วนที่ 2 ต่อไป 

ระดับที่ 3 เป็นระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning community level) ที่ครอบคลุม 
ถึงผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและผู้นำชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและ
ผลักดันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชน
ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ของชุมชนเหล่านี้ ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชน
และโรงเรียน กล่าวคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะนำการเรียน  
ที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้ความสนับสนุนแก่ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตน
แก่โรงเรียน และชุมชนของตน สำหรับหน่วยงานและสถาบันที่อยู่ในชุมชนซึ่งอาจเป็นภาคธุรกิจ  
เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา ก็มีส่วนสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ตลอดจนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงในสังคมที่โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับ
นักเรียนได้ ด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากชุมชน ไม่ว่าประชาชนที่อาศัยภาคธุรกิจ 
ต่าง ๆ และสถาบันอื ่นอย่างหลากหลายเช่นนี้  จ ึงทำให้กรอบความคิดและนิยามของชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ตามระดับที่ 3 นี้ขยายตัวกว้างขวางออกไปอีกมาก 

2) ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อน 
ในลักษณะรวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นร่วมกันสร้างชุมชน
เครือข่าย ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วม คือ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ ส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจ  
สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน อาจมีเป้าหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน  
สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือการตกลงร่วมมือกันในการพัฒนา  
วิชาชีพครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกันของสถาบันต่าง ๆ จะทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนหรือร่วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุนเป็น
กัลยาณมิตรคอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัวอย่าง เช่น กรณีศึกษาการจัด PLC เป็นกลุ่ม 
ของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์เพื่อร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกันทางวิชาชีพ เป็นต้น 
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2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพื้นที่เปิดกว้างให้  
สมาชิกวิชาชีพครูที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ สมาชิกที่รวมตัวกันไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บน
ความมุ่งมั่น สมัครใจ ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการรวมกันเป็น PLC กรณีตัวอย่าง เช่น PLC  
“ครูเพื่อศิษย์” ของมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ที่สร้างพื้นที่ส่วนกลางสำหรับวิชาชีพครูให้จับมือ
ร่วมกันเป็นภาคี ร่วมพัฒนา “ครูเพื่อศิษย์” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่  
ของประเทศไทย เป็นต้น 

3) ระดับชาติ (The National level) คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดย 
นโยบายของรัฐที่มุ่งจัดเครือข่าย PLC ของชาติเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ
โดยความร่วมมือของสถานศึกษา และครู ที่ผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพภายใต้การสนับสนุนของ
รัฐ ดังกรณีตัวอย่าง นโยบาย วิสัยทัศน์ เพื่อความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์  
(MOE) (2009) รัฐจัดให้มี PLC ระดับชาติสิงคโปร์เพื่อมุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้
ให้มาก” (Teach Less, Learn more) ให้เกิดผลสำเร็จ เป็นต้น74 

 
คุณลักษณะและองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ทางวิชาชีพตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ 
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะสำคัญ  

5 ประการ ดังนี ้
1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน หมายถึง การนำเอาหลักคิดและแนวปฏิบัติ  

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้สึกในการเป็น  
ส่วนหนึ่งและมีความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับฐานความรู้ทางเทคนิคที่โรงเรียนมีความต้องการจำเป็น 
เพื่อใช้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญทางการศึกษาของโรงเรียน 

2. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่  
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยบูรณาการการบริหารจัดการ เทคนิคการสอน และ  
กลยุทธ์ที ่หลากหลายให้สามารถเชื ่อมโยงไปสู่กระบวนการเรียนรู ้ของผู้เรียนตามความคาดหวัง  
ระดับสูงและข้อผูกพันของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อผู้เรียน 

 
74Thomas Sergiovanni, Building community in schools (San Francisco, CA:  

Jossy Bass, 1994). 
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3. การร่วมมือรวมพลัง หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของผู ้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตามภาระงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและส่วนที่ต้อง 
รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทักษะที่สัมพันธ์กับความสำเร็จความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงาน การสร้างองค์ความรู้ แนวความคิด ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ของโรงเรียน 

4. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การพูดคุยสนทนาระหว่างผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที ่เกี ่ยวการปฏิบัติงานในประเด็นความเป็นองค์การ  
ความเสมอภาค ความเป็นธรรม เสรีภาพ และการชี้นำตนเองของโรงเรียนเพื่อสะท้อนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของความก้าวหน้าในการทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีการเปิดกว้างอย่างสาธารณะเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์
จากเพื่อนร่วมงานเพื่อเรียนรู้ ทบทวน และสร้างสรรค์การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของกระบวนการ  
ขัดเกลาทางสังคม และการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน75 

วรลักษณ์ ชูกำเนิด และ เอกรินทร์ สังข์ทอง กล่าวไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

1. วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การมองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
เปรียบเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื ่อนชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางวิชาชีพที ่ม ีท ิศทางร่วม กัน  
โดยวิสัยทัศน์ร่วม มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเห็นภาพและทิศทางร่วมกัน 2) เป้าหมาย 
ในการทำงานร่วมกัน คือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) คุณค่าร่วมในการทำงานในเชิงอุดมการณ์
ทางวิชาชีพร่วมกัน และ 4) ภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายร่วมและการปฏิรูป 
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื ่อง  
โดยการเรียนรู ้เป็นทีมและการเรียนรู ้ของครูบนพื้นฐานงานที่มีการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน  
ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน การประเมินร่วมกัน การสื่อสารที่มีคุณภาพ  
และความรับผิดชอบร่วมกัน อีกทั้งมุ ่งเน้นวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรที่มีการช่วยเหลือเกื ้อกูล  
ดูแลซึ่งกันและกัน 

 
75ณรงค์ฤทธิ ์ อินทนาม , “การพัฒนาหลักเทียบสำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้  

ทางวิชาชีพในโรงเรียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ง. 
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3. ภาวะผู้นำร่วม มีสองลักษณะสำคัญ คือ ภาวะผู้นำผู้สร้างให้เกิดการนำร่วม และภาวะ 
ผู้นำร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 ภาวะผู้นำผู้สร้างให้เกิดการนำร่วม หมายถึง ผู้นำที่สามารถทำให้สมาชิกในชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิด
ภาวะผู้นำในตนเองและเป็นผู้นำร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผลมาจาก  
การเสริมพลังอำนาจจากผู ้นำทั ้งทางตรงและทางอ้อมจนเกิดเป็นพลังเหนี ่ยวนำให้ผู ้ร ่วมงาน 
มีแรงบันดาลใจและพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 

3.2 ภาวะผู้นำร่วม หมายถึง การเป็นผู้นำร่วมกันของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพด้วยการกระจายอำนาจ เพิ่มพลังอำนาจซึ่งกันและกันให้สมาชิกมีภาวะผู้นำเพิ่มมากขึ้น  
จนเกิดเป็นผู้นำร่วมของครู โดยยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอำนาจ 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขของ  
ทีมเรียนรู้ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบนำตนเองของครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู โดยผู้นำร่วมเกิดขึ้นได้ดีในบรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงออกด้วยความเต็มใจ อิสระจากอำนาจครอบงำ 

5. ชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันโดยมีวิถีและวัฒนธรรมแบบเปิดเผย 
บนพื ้นฐานของความไว้วางใจและเคารพซึ ่งกันและกัน โดยทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก  
ทางความคิดและเป็นพื ้นที ่ท ี ่ปราศจากการใช้อำนาจกดดัน มีจริยธรรมแห่งความเอื ้ออาทร  
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต 

6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน หมายถึง โครงสร้างที่สนับสนุนการก่อให้เกิดและการคงอยู่  
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีลักษณะสำคัญ คือ วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ  
โครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครูผู้สอนกับฝ่ายบริหาร76 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ กล่าวไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ควรมีลักษณะสำคัญ  
ดังต่อไปนี ้

1. เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์
อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นบรรยากาศที่ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ  
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดคุณลักษณะเช่นนี้  

2. เป็นชุมชนที่มีฉันทะและความศรัทธาในการทำงาน โดยครูที่เป็นสมาชิกของชุมชน  
มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความปรารถนาดีและมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความจริงใจ 

 
76วรลักษณ์ ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง, “โรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ครูเพื ่อการพัฒนาวิชาชีพครูที ่เน้นผู ้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ,” วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 25, 1 (มกราคม-มีนาคม 2557): 1-10. 
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3. เป็นชุมชนที่เอื ้ออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ  โดยครู  
ผู้บริหารและบุคลากรอื่น ๆ พร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทางวิชาการ เพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

4. เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ โดยคุณลักษณะ  
ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นต้นทุนสำคัญที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ  
ของครูที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในที่สุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว คือ ตัวบ่งชี้ว่าครูได้รับ 
การพัฒนาให้ยกระดับความเป็นนักวิชาชีพให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม77 

หลุยส์ และคณะ (Louis et al.) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Characteristics of Professional Learning Communities) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก ่

1. การมีบรรทัดฐานและค่าน ิยมร ่วมกัน (Shared Norms and Values) หมายถึง  
การมีส่วนร่วมของครูในกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การจัดการเรียนการสอน  
เทคนิคการสอน การพัฒนาหลักสูตร 

2. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) หมายถึง การร ่วมมือของสมาชิกทุกคน 
ในองค์การในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเสริมสร้างความสำเร็จของการปฏิบัติงาน  โดยร่วมกัน 
สร้างองค์ความรู้ แนวคิด หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 

3. มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Focus on Student’s Learning) หมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสนับสนุน  
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประสบความสำเร็จ 

4. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective Dialogue) หมายถึง การพูดคุย 
ที่เชื่อมโยงระหว่างค่านิยมทางการศึกษาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยครูจะต้องมี
ความเช่ือมั่นว่าการปรับปรุงทางวิชาชีพของตนนั้นส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  

5. การเปิดเผยการปฏิบัติงาน (DE privatization Practices) หมายถึง การช่วยเหลือครู 
ท่านอื่นด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน
สู่ความสำเร็จ และทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งครูจะต้องมีความไว้วางใจและเคารพ
ซึ่งกันและกัน78 

 
77ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (เอกสารประกอบการบรรยาย ณ 

วิทยาลัยชุมชนพังงา จังหวัดพังงา, มปท, 2558). 
78Karen Seashore Louis, Kharon D. Kruse and Associates,  Professionalism 

and Community: Perspectives on Reforming Urban Schools ( Thousand Oaks, 
Canada: Crow in Press, 1995). 
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นิวแมน (Newman et al.) กล่าวว่า คุณลักษณะสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Essential Characteristics of Professional Learning Communities) ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี ้

1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared Values and Norm) หมายถึง การมี 
ฐานความรู้ทางเทคนิคร่วมกันเพื่อให้ครูมีความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา  
ของโรงเรียน 

2. มุ่งเน้นการเรียนรู ้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Focus on Student Learning) หมายถึง  
การมีเป้าหมายของการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ครูจะต้องสร้างสรรค์งานของครูเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ 
ทางสติปัญญาของนักเรียน 

3. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective Dialogue) หมายถึง การพูดคุย
สนทนาระหว่างครูเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนในเชิงบวก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของครู โดยการสนทนาน้ันจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครูอันเป็นสมาชิกในชุมชน 

4. การเปิดเผยการปฏิบัติงาน (DE privatized Practice) หมายถึง ความไว้วางใจซึ่งกัน 
และกันของครูในการแลกเปลี ่ยน ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำงานของตน 

5. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
ในองค์การเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนาผู้เรียนและการพัฒนา  
โรงเรียน79 

ฮอร์ด (Hord) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ  
(Characteristics of Professional Learning Communities) ดังนี ้

1.  ภาวะผู้นำเชิงสนับสนุนและภาวะผู้นำร่วม (Supportive and Shared Leadership) 
หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจ 
ในการตัดสินใจ การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการ
ทำงานเพื่อสร้างมุมมองความเป็นทีมที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการทำให้โรงเรียนดียิ่งขึ้น 

2. การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Collective Creativity) หมายถึง บุคลากรพัฒนาความสามารถ 
ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันผ่านการสนทนาในขอบข่ายเรื ่องของผู้เรียน การสอนและการเรียนรู ้ รวมไปถึงประเด็น        
ที่น่าสนใจและสภาพปัญหา และสามารถนำเอาข้อมูลหรือแนวความคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 
79Fred M. Newman and Associates, Authentic Achievement: Restructuring 

Schools for Intellectual Quality (San Francisco: Jossey-Bass, 1996). 
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ในการทำงานของตน ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมที่มีสมาชิกผู ้เชี ่ยวชาญหลายระดับและหลายวิชา   
ช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเนื้องานของกันและกัน อีกทั้งทำให้ทั้งผู้บริหารและครูรู้สึกผูกพันกัน  
ในลักษณะกลุ่มที่จะแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันซึ่งเรียกได้ว่าก่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้

3. การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) หมายถึง การร่วม 
ตระหนักถึงสิ่งสำคัญของบุคคลและองค์กร สมาชิกทุกคนไม่เพียงแต่ได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม  
กำหนดวิสัยทัศน์ แต่จะมีส่วนในการนำวิสัยทัศน์เหล่านั้นไปใช้เป็นหลักการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน
และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียน โดยลักษณะสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

คือ การเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนออกมาเป็นเทคนิคการสอนต่าง  ๆ  
ซึ่งผู้เรียนจะถูกคาดหวังไว้ว่า เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการและครูจะร่วมกันจินตนาการถึง
บรรยากาศการเรียนรู้ที ่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ การมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วมกันนี้จะทำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

4. เงื่อนไขสนับสนนุ (Supportive Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยเงื่อนไขสนับสนุนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1) เงื ่อนไขเชิงกายภาพ (Physical Condition) ได้แก่ เวลาที่ครูจะได้พบปะพูดคุยกัน ขนาดของ
โรงเรียนที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ภาระงานสอน โครงสร้าง  
การสื่อสาร ความเป็นอิสระในการบริหารโรงเรียน การมอบพลังอำนาจแก่ครู ความมีสิทธิ์มีเสียง  
ในการเลือกครูหรือผู้บริหารที่จะเข้ามาทำงานในโรงเรียน ความมั่นคงทางวิชาชีพ 2) สมรรถนะของ
บุคคล (People Capacities) ลักษณะสำคัญของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ การยอมรับกับ 
คำติ-ชม การมีใจมุ ่งมั ่นในพัฒนาการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ การเคารพและเชื ่อมั่น  
ในผู้ร่วมงานท่านอื่นความสามารถด้านความรู้และทักษะที่จะเป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพของครู 

5. การฝึกฝนตนเองร่วมกับผู้อื ่น (Shared Personal Practice) หมายถึง การแบ่งปัน 
ประสบการณ์หรือบทเรียนที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนของครูแต่ละคนร่วมกับครูท่านอื่น ในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การสำรวจ การจดบันทึก การพูดคุยกัน การสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยการแลกเปลี่ยนบทเรียน  
ที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นไม่ใช่การประเมินผลการทำงานแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ  
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรและชุมชน อีกทั้งยังเป็น 
การยืนยันถึงความเคารพ เชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกอีกด้วย  

นอกจากนี้ ฮอร์ด ,รูซซิน และโสมเมอร์ (Hord, Roussin and Sommers) ได้อธิบายว่า  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยังสามารถพิจารณาได้ในอีกลักษณะ คือ นอกจากจะประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักทั้ง 5 ประการแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้ยังจัดเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือ 
กระบวนการที ่ทำให้เกิดองค์ความรู ้ซ ึ ่งเป็นผลลัพธ์ที ่สำคัญของชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ   
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โดยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะประกอบด้วย  
1) ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ คือ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มและสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทาง  
วิชาชีพ สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช ้และ 2) คุณลักษณะสำคัญที่ก่อให้เกิดองค์ความรู8้0 

สคริบเนอร์ (Scribner et al.) กล่าวว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Characteristics of Professional Learning Communities) ประกอบ ด้วย 5 ประการ ได้แก ่

1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared Norms and Values) หมายถึง การมี  
ค่านิยมในการพัฒนาทางวิชาชีพร่วมกันเพื่อสนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งการฝึกฝนทางวิชาชีพ 

2. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงาน 
ร่วมกันของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. มุ่งเน้นการเรียนรู ้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Focus on Student Learning) หมายถึง  
การกำหนดให้ความก้าวหน้าทางสติปัญญาของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาทางวิชาชีพของครู 

4. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective Dialogue) หมายถึง การพูดคุย 
ระหว่างครูในประเด็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. การเปิดเผยการปฏิบัติงาน (Derivatization of Practice) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์
ของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง81 

มอร์รีสซี่ (Morrissey) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 มิติ  
(Five Dimensions of Professional Learning Communities) ดังนี ้

1. ภาวะผู้นำแบบสนับสนุนและภาวะผู้นำร่วม (Supportive and Shared Leadership)  
หมายถึง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนผู้บริหารจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากเดิมสู่การมีภาวะผู้นำแบบสนับสนุนและภาวะผู้นำร่วม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครูทุกคน  
ในกระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยกระจายความเป็นผู้นำให้แก่ครู 
เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
80Shirley M. Hord, James L. Roussin and William A. Sommers, Guiding 

professional learning communities: Inspiration, challenge, surprise, and meaning 
(Thousand Oaks, Canada: Crow in Press, 2010), 225. 

81Jay Paredes Scribner, Karen Sunday Cockrell and Dan H. Covkroll, “Creating 
Professional Communities in Schools through Organizational Learning: An Evaluation  
of a School Improvement Process, ”  Educational Administration Quarterly (1999):  
129-160. 



 44 

2. การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) หมายถึง สมาชิก 
ทุกคนมีวิสัยทัศน์หลักในการปฏิบัติงานร่วมกัน คือ การมุ่งเน้นการเรียนรู ้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โดยมีบรรทัดฐานอันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่สำคัญ คือ การตระหนักรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ตนเอง  
การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นผลมาจากข้อตกลงร่วมของสมาชิกทุกคน 

3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ (Collective Learning  
and Application of Learning) หมายถึง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันและวิธีการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
ทั้งนี ้กระบวนการในการสร้างองค์ความรู้นั ้นจะต้องนำไปสู่การพัฒนา โรงเรียนในด้านหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน และวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงระหว่าง
เป้าประสงค์ของโรงเรียนและความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย 

4. เงื ่อนไขสนับสนุน (Supportive Conditions) หมายถึง องค์ประกอบของโรงเรียน 
ที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสมาชิก  
ในองค์การ ขนาดห้องเรียน อัตรากำลังครู กระบวนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

5. การฝึกฝนตนเองร่วมกับผู้อื่น (Shared Personal Practice) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ ์
ระหว่างกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ
และพัฒนาโรงเรียน โดยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะต้องเกิดจากความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกัน  
และกัน82 

ฮิบบ์ และ ฮาฟแมน (Hipp and Huffman) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 5 มิติ (Five Dimensions of Professional Learning Community) ได้แก ่

1. การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) หมายถึง การมี 
ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เ รียนเป็นสำคัญ และมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาการสอนและการเรียนรู ้

2. ภาวะผู ้นำร่วมและภาวะผู ้นำแบบสนับสนุน (Shared and Supportive Leadership)  
หมายถึง ผู้บริหารมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำให้แก่ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรมต่าง ๆ ของโรงเรียนซึ่งเป็นข้อผูกพันร่วมกัน 

3. การเรียนรู ้ร ่วมกันและการประยุกต์ใช้ (Collective Learning and Application)  
หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาองค์ความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ใหม่  ๆ ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวางแผน การแก้ปัญหา และการพัฒนาโอกาส
ทางการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
82 Melanie S. Morrissey, Professional Learning Communities: An On going 

Exploration (Texas: Southeast Educational Development Laboratory, 2000). 
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4. การฝึกฝนตนเองร่วมกับผู ้อื ่น (Shared Personal Practice) หมายถึง การสังเกต 
การปฏิบัติงานของครูท่านอื ่น การให้ข้อมูลย้อนกลับและการแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ที ่ได้จาก 
การปฏิบัติงานแก่ครูท่านอื่น การสอนงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเรียนการสอน 

5. เงื ่อนไขสนับสนุน (Supportive Conditions) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ภายในองค์การ ได้แก่ การห่วงหาอาทร การไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกัน การตระหนักรู้  
การมุ ่งมั ่นสู ่การเปลี ่ยนแปลง นอกจากนี้เงื ่อนไขสนับสนุนครอบคลุมถึงโครงสร้างขององค์การ  
ได้แก่ แหล่งทรัพยากร (เวลา เงิน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์) สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบ  
การสื่อสาร83 

ด ู โฟร ์  (DuFour)  กล ่าวว ่า ค ุณล ักษณะของช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาชีพ  
(Characteristics of Professional Learning Communities) ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี ้

1. มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (A Focus on Student Learning) ภารกิจ 
หลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การทำให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยโรงเรียน
จะต้องจัดแหล่งทรัพยากรพื้นฐานอันหมายถึงความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การกำหนดบรรทัดฐาน
ร่วมกันของครู เพื่อให้ครูทุกคนขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสิ่งใหม่  ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
สติปัญญาและทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ซึ่งครูจะต้องตระหนักถึงความเหมาะสมระหว่างข้อตกลง
ร่วมกันของครูเพื่อให้ครูทุกคนขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสิ่งใหม่  ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
สติปัญญาและทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ซึ่งครูจะต้องตระหนักถึงความเหมาะสมระหว่างข้อตกลง
ร่วมกันในการเรียนรู้ของผู้เรียนและกลยุทธ์การแทรกแซงเพื่อตอบสนองเมื่อผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้
ในเรื่องน้ัน ๆ ได้ อีกทั้งครูจะต้องพิจารณาด้านเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. มุ่งเน้นวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือรวมพลัง (A Culture of Collaboration) ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องตระหนักถึงการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันในด้าน  
การเรียนรู้ โดยการสร้างโครงสร้างสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือรวมพลัง ภายใต้กระบวนการ 
ทำงานเป็นทีม เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติงานในชั้นเรียน อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการซักถามเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของทีม โดยการสนทนาร่วมกันของทีมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
การกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัสดุอุปกรณ์ ข้อคำถาม สิ่งที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ที่ต้องการ  

 
83Kristine Kiefer Hipp and Jane Huffman, “Professional Learning Communities:  

Assessment-development-Effects” (Paper presented at the meeting of the International  
Congress for School Effectiveness and Improvement, Sydney: Australia, 2003). 
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3. มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน (A Focus on Results) ความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพนั้น พิจารณาจากผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ครูทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ
กำหนดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในปัจจุบัน กำหนดเป้าประสงค์เพื่อการปรับปรุง การทำงานร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และการให้ข้อมูลผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โดยครูจะต้อง 
มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก84 

ฮาร์รีส และมุยส์ (Harris and Muijs) กล่าวว่า คุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนที่มีความ 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Characteristics of Professional Learning Communities) 
ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี ้

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกระบวนการตัดสินใจ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง  
สนับสนุนให้เกิดการกระจายภาวะผู้นำไปยังบุคลากรในระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีการมอบหมายอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ครู และเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้นพัฒนา  
มาจากข้อผูกพันที ่ไม่มีการเปลี ่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียน โดยวิสัยทัศน์จะต้องคำนึงถึง  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ 

3. การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายในการตอบสนอง  
ความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก 

4. การติดตามพฤติกรรมในชั้นเรียนของครูผู้สอนโดยผู้สังเกตการณ์เพื่อนำมาเป็นข้อมูล  
ย้อนกลับและนำไปประกอบการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาโรงเรียน 

5. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเพื่อให้เกิดลักษณะ 
การดำเนินงานตามที่ได้กล่าวข้างต้น85 

โบลัม และคณะ (Bolam et al.) กล่าวว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Characteristics of Professional Learning Communities) มี 8 ประการ คือ 

1. การม ีค ่ าน ิยมและว ิส ัยท ัศน ์ร ่ วมก ัน ( Shared Values and Vision) หมายถึ ง  
ครูในโรงเรียนมีค่านิยมทางการศึกษาและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน  
เป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นภาวะผู้นำร่วมและการบริหารจัดการร่วมกัน 

 
84Stephanie Feger and Elise Arruda, Professional Learning Communities:  

Key Themes from the Literature ( The Education Alliance, Brown University. Spring, 
2008). 

85 Alma Harris and Daniel Muijs, Improving Schools Through Teacher 
Leadership (Berkshire: Open University Press, 2005). 
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2. ความรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective Responsibility for  
Pupil’s Learning) หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าประสงค์เดียวกัน โดยครูจะต้องมี  
ความรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเงื่อนไขที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการรับผิดชอบร่วมกันช่วยให้เกิดความรู้สึก 
ผูกพันต่อภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่องและความยั่งยืน 

3. การแสวงหามุมมองสะท้อนทางวิชาชีพ (Reflective Professional Enquiry) หมายถึง  
ครูรายงานผลการปฏิบัติงานของตนอย่างเป็นกิจวัตรเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์และ  
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื ่อง ตลอดจนใช้ผลการเรียนและรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน 
ประกอบการพัฒนาตนเอง 

4. การร่วมมือรวมพลังที ่ม ุ ่งเน้นการเร ียนรู ้ เป ็นสำคัญ (Collaboration focus on  
learning) หมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จทางวิชาชีพของครูโดยครูทุกคน  
จะต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการสอนและการเรียนรู ้

5. การเรียนรู้ทางวิชาชีพรายบุคคลและการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน (Professional  
Learning: Individual and Collective) หมายถึง ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นจะมุ่งเน้น 
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพที่ครูทุกคนจะต้องหมั่นแสวงหาความรู้และนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับครูท่านอ่ืน ซึ่งจะลดความโดดเด่ียวในการปฏิบัติงานของตนและมีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของตนเอง 

6. การเปิดกว้าง เครือข่าย และการมีหุ้นส่วน (Openness, Networks and Partnerships)  
หมายถึง การประสานงานและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เครือข่ายทางการศึกษา 
และหุ้นส่วน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการสนับสนุนและความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โดยการเปิดกว้างนั้นหมายถึงการเปิดโอกาสให้ครูมีบทบาทด้านการเป็นผู้นำ ไม่มุ่งเน้นความซับซ้อน
ของโครงสร้างการทำงาน เปิดรับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ 

7. การเป็นสมาชิกร่วมกันทั้งองค์การ ( Inclusive Membership) ผู้บริหาร ครูแกนนำ  
ครูผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ถึงแม้ว่าภายในโรงเรียนจะมีการรวมตัวของสมาชิกหลากหลายกลุ่ม แต่ทุกคนจะต้องมีเป้าหมาย  
ในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  

8. ความเชื่อถือไว้วางใจ การเคารพ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Mutual Trust,  
Respect and Support) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
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ที่มุ่งเน้นความเชื่อถือไว้วางใจในความสามารถของครูท่านอื่น การเคารพและให้เกียรติในการแสดงออก
ทางความคิดเห็น และการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพร่วมกนั86 

สโตล์ และคณะ (Stoll et al.) กล่าวว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Characteristics of Professional Learning Communities) ประกอบด้วย 5 ประการ คือ 

1. การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) หมายถึง การที่ 
บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมร่วมกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยค่านิยม 
และวิสัยทัศน์ร่วมกันมีขอบขา่ยที่สำคัญ 3 ประการ คือ การแบ่งปัน (Shared) การร่วมกลุ่ม (Collective)  
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) ทั้งนี้การปฏิบัติงานเพียงลำพังของครูนั้น
จะลดประสิทธิภาพในการทำงาน 

2. ความรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) หมายถึง บุคลากรภายใน 
โรงเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งการรับผิดชอบร่วมกันช่วยให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่องและความยั่งยืน ทั้งนี้ ผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องลด
ความรู้สึกโดดเด่ียวและความรู้สึกแตกแยกไม่ให้เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียน 

3. การแสวงหามุมมองสะท้อนทางวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry) หมายถึง  
ความกระตือรือร้นในการมุ่งมั่นพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง โดยการสนทนาเกี่ยวกับประเด็น 
ทางการศึกษาหรือการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาทางการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การฝึกฝน 
การปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย การสังเกต การวิเคราะห์เหตุการณ์ การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน การนำแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

4. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) หมายถึง การประสานความร่วมมือในกิจกรรม 
การพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยครูทุกคนจะต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ 
สิ่งที่เชื่อมโยงกิจกรรมและความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลัง คือการมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ 
ร่วมกัน 

5. การสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลุ่มเสมือนการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล (Group as well  
as Individual, Learning is Promoted) หมายถึง ครูทุกคนเปรียบเสมือนผู้เรียนที่จะต้องพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การสนทนาเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพ การไตร่ตรอง 
ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ การตีความและการสร้างสรรค์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน87  

 
86Ray Bolam and others, Creating and Sustaining Effective Professional  

Learning Communities (London: University of Bristol, 2005). 
87 Louis Stoll, Ray Bolam, Agnes McMahon, Mike Wallance, “Professional  

Learning Communities: A review of the literature, ” Journal of Education Change  
7 (2006): 221-258. 
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แคนนาตา (Cannata) กล่าวว่า องค์ประกอบชุมชนทางวิชาชีพของครู (Component of 
Teacher Professional Community) ประกอบด้วย 4 ประการ โดยแต่ละองค์ประกอบ มีคุณลักษณะ 
สำคัญ ดังนี้ 

1. การมีความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน (Shared Beliefs and Values) หมายถึง กระบวนการ 
ทางสังคมของโรงเรียนที่เป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การโดยบรรทั ด
ฐานนั้น เกิดจากการที ่ครูมีทัศนคติที ่คล้ายคลึงกัน โดยมีความเชื ่อพื ้นฐานและค่านิยมร่วมกัน  
ในด้านเป้าหมายทางการศึกษา และเป้าประสงค์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Responsibility for Student Learning)  
หมายถึง การปฏิบัติงานของครูมุ ่งเน้นผลลัพธ์ตรงตามเป้าประสงค์ทางการศึกษาและสามารถ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจะต้องคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของ
ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล ทั ้งนี ้ การพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เ ร ียนที ่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัย  
การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้   
ของผู้เรียนทั้งระบบโรงเรียน 

3. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) หมายถึง การปฏิบัต ิงานร่วมกันของครู   
เพื่อบรรลุพันธกิจร่วมขององค์การ โดยกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจะต้องตอบสนอง
เป้าประสงค์หลักขององค์การ 

4. โครงสร้างเชิงอำนวยการและโครงสร้างที ่แตกต่างไปจากเดิม (Facilitating and 
Inhabit Structure) หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เช่น โครงสร้างของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ภาวะผู้นำของผู้บริหาร88 เป็นต้น 

เคนโนเยอร์ (Kenoyer) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่สำคัญ  
5 ประการ (Characteristics of Professional Learning Community) ดังนี ้

1. ภาวะผู้นำเชิงสนับสนุนและภาวะผู้นำร่วม (Supportive and Shared Leadership)  
หมายถึง ผู้บริหารและครูมีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจร่วมกัน 

2. ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน Shared Values and Vision) หมายถึง ผู้บริหารและครู 
มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ (Collective Learning 
and Application of Learning) หมายถึง ครูปฏิบัติงาน วางแผน และแก้ปัญหาร่วมกัน และสามารถ
ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ สร้างสรรค์แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 

 
88Marisa Cannata, “ Teacher Community in Elementary Charter Schools, ” 

Education Policy Analysis Archives 15, 11 (May 15, 2007): 1-31. 
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4. การฝึกฝนตนเองร่วมกัน (Shared Personal Practice) หมายถึง ครูให้การช่วยเหลือ 
ครูท่านอื่นด้วยการสังเกตการจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ และการสนทนาแลกเปลี่ยน89 

ทั้งนี ้สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ  
ควรเป็นชุมชนที่มีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน มีความร่วมมือร่วมพลังกันเรียนรู้และประยุกต์ใช้  
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและแสวงหามุมมองสะท้อนทางวิชาชีพ 
ภายใต้ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยผู้บริหารจัดสรรด้านเวลา สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งทรัพยากร  
และโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ของครูเพื่อกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยต้องมีความเป็น
ผู้นำร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ผลดีของการมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
ฮอร์ด (Hord) ได้ทำการวิจัยเพื่อยืนยันว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีผลดีและ 

มีความสำคัญ ใน 2 ประเด็น กล่าวคือ การดำเนินการในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  จากการสังเคราะห์
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้คำถามว่า 
โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ 
ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู ้สอน โดยพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ส่งผลต่อ 
ครูผู ้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและ
เป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  
จนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน  ถือเป็น  
“พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น  กล่าวคือ มีการค้นพบ
ความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอน และตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ 
รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้น จนตระหนักถึงบทบาท 
และพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ได้ดีที ่สุด  อีกทั ้งการรับทราบข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนา
งานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์  
ซึ ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ ่งขึ ้น ที ่สำคัญคือยังสามารถลดอัตรา  

 
89 Faith E. Kenoyer, “Case Study of Professional Learning Community 

Characteristics in an Egyptian Private School” (Doctor’s Dissertation, College of 
Education, Columbia International University, 2012). 
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การลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า ยังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยน 
วิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ ลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียน
แบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน โดยพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งผลต่อผู้เรียน  
กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้น และจำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้
ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์  
และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้ายคือ มีความแตกต่าง 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน90 

 

การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน มีนักการศึกษาหลายท่าน  
ได้กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ดังนี ้

เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni) กล่าวว่า กิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียน 
ควรประกอบด้วย 1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (reflective dialogue) ระหว่างกัน 2) การเปิดกว้าง 
ให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้น เพื่อลดความรู้สึกโดดเดี่ยว (de privatization) ในงานสอน
ของครู 3) การรวมกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน 4) การร่วมมือร่วมใจกันในหมู่ผู้ประกอบ 
วิชาชีพทางการศึกษา และ 5) การแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วม (Shared 
values and norms) ดังจะกล่าวในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

1. กิจกรรมที่จำเป็นต่อความเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพในสถานศึกษา  การมีโอกาสเสวนา 
ใคร ่ครวญ (reflective dialogue) ระหว ่างก ันซ ึ ่ ง เป ็นการนำเอาประเด ็นป ัญหาท ี ่พบเห็น  
จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคน 
ได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ทำให้ทุกคนได้มีโอกาส  
เกิดการเรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิด  
ความร่วมมือร่วมใจขึ้นในหมู่ครูผู้สอน เพื่อช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มีผลดียิ ่งขึ้น   
แต่กิจกรรมนี้จะสำเร็จราบรื่นได้ก็ต่อเมื ่อแต่ละคนต้องยอมเปิดใจกว้าง รับฟังการประเมินจาก  
เพื่อนร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว 

 
90Shirley M. Hord, Professional learning communities : Communities of 

inquiry and improvement ( Austin: Southwest Educational Development Laboratory, 
1997), อ้างถึงใน journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/viewFile/125/688. 
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1.1 การลดความโดดเดี ่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู (deprivatization of  
instructional practices) เป็นกิจกรรมที ่ช ่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที ่ด ีระหว่างครู กล่าวคือ  
ครูมีโอกาสแสดงบทบาททั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลและได้แสดงบทบาทการเป็นที่ปรึกษา (advisor) การเป็น 
พี่เลี้ยง (mentor) หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ (specialist) ก็ได้ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อน 
ด้วยกัน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า วิชาชีพครูแตกต่างกับวิชาชีพอื่นตรงที่ผู ้ปฏิบัติมักทำงาน  
ในลักษณะโดดเดี่ยวตามลำพัง ซึ่งเป็นผลให้ครูไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นได้ และขาดประโยชน์  
ที่จะได้รับผลการวิเคราะห์ และการให้ข้อมูลป้อนกลับด้านการสอนจากผู้อื่นที่มีต่องานสอนของตน  
ด้วยเหตุนี้ ถ้าผู้นำสถานศึกษาต้องการให้เกิดกิจกรรมการเสวนาใคร่ครวญระหว่างครูขึ้น จำเป็นต้อง
พิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ยวในการสอนของครูให้ได้เสียก่อน 

1.2 รวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน (collective focus on student  
learning) เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ยุ่งยากตรงประเด็นให้ครูเกิดจุดมุ่งเน้น อย่างไรก็ตามถ้าถือว่าการมี  
ชุมชนแห่งวิชาชีพคือ ลักษณะสำคัญของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีเจตจำนงมุ่งสร้างผลลัพธ์คือ  
การเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว ก็ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกกับกิจกรรมที่สร้างความงอกงาม 
ของผู้เรียน ซึ่งค่อนข้างยากลำบากอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้การที่ชุมชนแห่งวิชาชีพมีกิจกรรมให้ครูได้มา
เสวนาใคร่ครวญ (reflective dialogue) เพื ่ออภิปรายและวิเคราะห์ด้านหลักสูตร และกลยุทธ์  
ด้านการสอนของครู ซึ่งแม้จะใช้เวลามากก็ตามแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
ได้ผลดียิ่งขึ้น และเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-starting learners) ได้ต่อไป 

1.3 สร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ (collaboration starts) กล่าวคือ เมื่อครู 
หลุดพ้นจากสภาพการต้องทำงานแบบโดดเดี่ยว และสามารถแสวงหาความเชี่ยวชาญจากเพื่อนคนอื่น 
ที่อยู่ในชุมชนวิชาชีพของตนได้แล้วก็ตาม แต่ความเป็นมืออาชีพของครูก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ถ้าครู
ยังขาดการปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจทางวิชาชีพ 
ต่อกันของครู จะก่อให้เกิดพลังในการร่วมวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการอันซับซ้อนของผู้เรียน  
แต่ละคนได้ บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันนี้จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานประจำวันของครู  
แต่ละคนได้อย่างถาวร 

1.4 ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม (shared values and  
norms) เมื ่อบุคคลต่าง ๆ ในวิชาชีพทั้งครูผู ้สอน ครูแนะแนว ครูนิเทศ และผู้บริหารมาร่วมกัน  
ในชุมชนแห่งวิชาชีพแล้ว ในประเด็นนี้ เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni) เห็นว่า การสร้างค่านิยมและ
ปทัสถานร่วมกันของคนในวิชาชีพที่อยู่ในโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว ด้วยความเป็นมืออาชีพ  
ของบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า อำนาจเชิงคุณธรรม (moral authority) ขึ้นเป็นแนวทาง 
ของการอยู่ร่วมกันแทนที่การใช้อำนาจเชิงกฎหมายหรืออำนาจโดยตำแหน่ง (position authority) 
ซึ่งไม่เหมาะสมกับชุมชนแห่งวิชาชีพนัก 
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2. ความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สามารถรองรับ  
การเกิดชุมชนแห่งวิชาชีพเนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นได้ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการ 
(bureaucratic organization) ที ่ม ีสายงานบังคับบัญชาด้วยอำนาจโดยตำแหน่งที ่ลดหลั ่นกัน 
ตามลำดับลงมา กล่าวคือ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มากมายที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นโครงสร้าง 
ที่มีลักษณะตึงตัว และใช้ได้ดีในอดีตที่เป็นโลกยุคอุตสาหกรรมแต่กลับเป็นอุปสรรคสำคัญในโลก  
แห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ต้องการมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นคล่องตัวได้สูง พร้อมที่จะรองรับ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นมากมายตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งต่อความเป็นไปได้  
ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้นั้น โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียน  
จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ประเด็นต่อไปนี ้

2.1 การกำหนดตารางเวลาว่างเพื่อการพบปะถกปัญหา (time to meet and discuss)  
มีผลการวิจัยเรื่องความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผู้สอน ชี้ชัดว่า การจัดสรรเวลาพิเศษเพื่อให้
ครูได้ปรึกษาหารือระหว่างกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะปกติของการจัดชั่วโมงสอน เมื่อหมด 
การสอนแต่ละคาบเวลาครูจะต้องเคลื่อนย้ายการสอนจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งตลอดเวลา จึงไม่มี  
โอกาสที่ครูจะได้พบปะเพ่ือแสวงหาความร่วมมือทางวิชาชีพซึ่งกันและกันได้ ทั้งที่ครูเหล่านี้จำเป็นต้อง
ร่วมกันพิจารณาหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ด้านการสอนที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้การจัดตารางเวลาที่ว่างตรงกัน
เพื่อให้ครูได้ปฏิสัมพันธ์ จึงเป็นเง่ือนไขที่จำเป็นถ้าต้องการให้ความร่วมมือร่วมใจของครูเกิดขึ้น 

2.2 การกำหนดขนาดของชั ้นเรียน (class size) มีผลงานวิจัยระบุว่า ถ้าจำนวน 
นักเรียนในชั้นเรียนน้อยลงได้เท่าไรก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพผลของการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในห้องเรียน 
ที่มีครูเพียงหนึ่งคนนั้น ครูสามารถที่จะดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลได้ในจำนวนที่จำกัด แม้ว่า  
จะไม่สามารถกำหนดจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมแน่นอน แต่การขยายจำนวนนักเรียนต่อชั้นมากขึ้น  
ย่อมเพ่ิมภาระและความยากลำบากแก่ครูที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

2.3 การเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบแก่ครู และการให้อิสระแก่โรงเรียน (teacher  
empowerment school autonomy) การเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบแก่ครูเป็นปัจจัยที่จำเป็น 
เนื่องจากช่วยสร้างความรู้สึกมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบได้ดีขึ้น การเพ่ิมอำนาจ
ความรับผิดชอบแก่ครูยังสอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการร่วม (shared governance) ซึ่งเป็น 
คุณลักษณะหนึ่งที่จำเป็นของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันโรงเรียนแต่ละแห่งของเขตพื้นที่ 
การศึกษาก็ควรมีความอิสระ (autonomy) อย่างเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 
โรงเรียนได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เขตพื้นที่การศึกษาจึงควรร่วมกับโรงเรียนต่าง  ๆ  
ในการจัดทำวิสัยทัศน์เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมแบบกว้างของเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นจึงให้  
อิสระแต่ละโรงเรียนไปจัดทำรายละเอียดที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการ  
ของครูผู้สอน และผู้นำสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลต่อการเรียนรู้  
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ของนักเรียนของตน ในเรื่องนี้นักการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่มีวิธีสอนใดหรือวิธีการบริหารจัดการใด  
ที่ดีที่สุด แต่พบว่า จากการใช้เทคนิควิธีในการเสวนาใคร่ครวญ (reflective dialogue) การทำงาน 
แบบร่วมมือร่วมใจ (collaboration) และการปทัสถานและค่านิยมร่วม (shared norms and values)  
จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการรับมอบอำนาจความรับผิดชอบของครูต่อการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
เช่นเดียวกับการให้อิสระแก่นักเรียนหรือที่เรียกว่า การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือ  
Site-based management เพื่อความอิสระในการตัดสินใจต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เองนั้นเป็นมาตรการ 
ที่ควรได้ระบุชัดเจนในกรอบนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะต้องให้อิสระ  
แก่โรงเรียนและครูโดยสิ้นเชิง แต่ควรจัดทำเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายรวม  
ของเขตพื้นที่การศึกษา และขึ้นอยู่ที่ขีดระดับความสามารถของครูในแต่ละโรงเรียนที่จะสามารถ
สนองตอบและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีเพียงไรด้วย 

3. เงื่อนไขด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ (professional community culture)  
วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบความเชื่อที่สมาชิกขององค์การยึดถือร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าครูผู้สอน  
ทุกคนและผู้นำของโรงเรียนมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้ ความเชื่อ  
เช่นนี้ จะทำให้สมาชิกของโรงเรียนพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อม และแสวงวิธีการเรียนการสอน 
ใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย เพื ่อให้สามารถตอบสนองต่อนักเรียนแต่ละคนที ่มีความแตกต่างกัน  
ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุด เป็นต้น ในชุมชนแห่งวิชาชีพก็เช่นกัน สมาชิก  
แต่ละคนจะยึดเหนี่ยวต่อกันด้วยระบบค่านิยม ความเชื่อและปทัสถานร่วมกันให้เกิดการดำรงอยู่  
ของชุมชนแห่งวิชาชีพของตน อย่างไรก็ตาม มีวัฒนธรรมองค์การแบบเดิมหลายประการ ที่ควรได้รับ  
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะต่อการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพ ได้แก่ 

3.1 ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ หรือ Bureaucratic culture  
ที่ใช้กฎระเบียบคำสั่งต่าง ๆ แบบตึงตัวในการปฏิบัติงาน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน
ไปสู่การเน้นวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ Collegial culture ซึ่งเน้นวิธีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสมาชิกท ี ่ย ึดถ ือค ่าน ิยมเช ิงค ุณธรรมจร ิยธรรม (moral and ethical cultures) เช่น  
การเอื้ออาทร ห่วงใยช่วยเหลือและร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน  
ของสมาชิก เป็นต้น 

3.2 สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ (trust) และความนับถือ (respect)  
ต่อกันในมวลหมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ กล่าวคือ ความนับถือ หมายถึง การรู้จักให้เกียรติและ
ยอมรับในความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้อื ่น ส่วนความไว้วางใจ หมายถึง ระดับ  
คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมวลสมาชิก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นผล
ที่มาจากการที่สมาชิกได้มีกิจกรรมการเสวนาอย่างใคร่ครวญ (reflective dialogue) และการร่วมมือ 
ร่วมใจ (collaboration) ระหว่างกัน ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจ และความนับถือต่อกัน จึงเป็น  
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ปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก โดยแนวคิดดังกล่ าวนี้สามารถ 
ขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนครอบถึงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทั้งหลาย เช่น ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกของหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นชุมชนแวดล้อมของโรงเรียน  
เป็นต้น โดยที่บุคคลเหล่านี้ให้การยอมรับว่าการศึกษาและการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบร่วมของ 
ทุก ๆ คนในชุมชน 

3.3 การสร ้างว ัฒนธรรมการใช้ท ักษะด้านการคิดและใช ้สต ิป ัญญาเป็นฐาน  
(a cognitive skill base) วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั ้นสูง (profession) ที่ต้องใช้ความรู้การคิดและ 
การใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบวิชาชีพ ครูผู้สอนจึงต้อง เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  
ต้องเป็น Life-long learners และต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียนที่ตนทำการสอนด้วยเหตุนี้
วัฒนธรรมเชิงความคิดของครูที่ต้องปรับปรุงใหม่ ก็คือ เปลี่ยนความเชื่อที่ว่า ตนเป็นผู้ทำการสอน  
(teaching) แทนจึงต้องปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของตน จากผู้ ถ ่ายทอดความรู ้ไปเป็นผู ้จ ัดสรร 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งพยายามสร้างความตระหนัก ให้ผู้เรียน  
จักรับผิดชอบในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เนืองนิตย์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตน 

3.4 สร้างวัฒนธรรมการชอบริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (openness to innovation)  
ในชุมชนแห่งวิชาชีพสมาชิกทุกคนต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการค้นคว้าและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  
ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะต้องเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ (knowledge creation) กล่าวคือ ครูผู้สอน
จะต้องได้รับการสนับสนุนในการออกแบบการสอนใหม่  ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่ข้อมูล
สารสนเทศเกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว ต้องค้นหาว่าจะมี วิธีการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้  
ได้อย่างไร ข้อมูลสารสนเทศที ่เกิดขึ ้นมากมายจะส่งผลกระทบต่อหลักสูตรและความต้องการ  
ของผู้เรียนซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันได้อย่างไร การที่จะทำให้สมาชิกเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใหม่ ๆ ได้นั้น ผู้นำองค์การจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการกล้าเสี่ยง (taking risks) ชอบการทดลอง 
(experiment) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้สมาชิกชองชุมชนแห่งวิชาชีพต้อง
ไม่ถือว่าความผิดพลาดที่ได้จากการทดลองคือความล้มเหลว แต่ต้องถือว่าข้อผิดพลาดที่ได้ดังกล่าว 
เป็นโอกาสที่จะได้เกิดการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมและถือว่าผิดเป็นครู ไม่เป็นเรื่องที่ควรตำหนิ แต่เป็นเรื่อง
ที่ควรสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อจะได้ค้นหาคำตอบที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ควรปรับปรุงระบบเน้น 
การให้ความดีความชอบแก่สมาชิกที่ชอบทดลองค้นคว้าหานวัตกรรมและริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ  
ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย91 

 
91สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ผู้นำสถานศึกษากับการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ , เข้าถึงเมื่อ  

10 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://suthep.ricr.ac.th. 
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หลุยส์ และคณะ (Louis et al.) กล่าวว่า โรงเรียนสามารถเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพด้วยวิธีการ ดังนี้ 

1. การกำหนดตารางเวลาว่างเพื ่อการปรึกษาหารือ (Time to Meet and Discuss) 
หมายถึง การจัดตารางเวลาว่างของครูให้ตรงกันเพื ่อให้ครูได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแลกเปลี ่ยน  
ความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพิจารณาหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ทางด้านการสอนที่เหมาะสม 

2. การกำหนดขนาดของชั้นเรียน (Class Size) ผลงานวิจัยระบุว่า ถ้าจำนวนผู้เรียนใน  
ชั้นเรียนน้อยลงได้เท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในห้องเรียนที่มีครูเพียง  
หนึ่งคนครูสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผลในจำนวนจำกัด แม้ว่าจะไม่สามารถกำหนดจำนวน
ผู้เรียนที่เหมาะสมได้อย่างแน่นอน แต่การขยายจำนวนผู้เรียนต่อชั ้นมากขึ้นย่อมเพิ่มภาระและ  
ความยากลำบากแก่ครูที่จะดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 

3. การมอบอำนาจความรับผิดชอบแก่ครูและการให้อิสระแก่โรงเรียน (Teacher  
Empowerment and School Autonomy) หมายถึง การมอบหมายอำนาจความรับผิดชอบให้แก่
ครูเป็นปัจจัยที่จำเป็น เนื่องจากช่วยสร้างความรู้สึกมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
ได้ดีขึ้น และเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จำเป็นในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในขณะเดียวกัน 
โรงเรียนแต่ละแห่งก็ควรมีความอิสระ (Autonomy) อย่างเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ดังนั้น จึงควรให้อิสระแต่ละโรงเรียนไปจัดทำ  
รายละเอียดที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความต้องการของครูผู ้สอนและผู้นำสถานศึกษา 
แต่ละแห่งที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนของตน92 

ไลเบอร์แมน และกรอนิคก ์(Lieberman and Grolnick) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาครูเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตครู เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูเช่ือมโยงกับความต้องการด้านการพัฒนาทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง93  

 
92 Karen Louis, S. Kruse and Associates, Professionalism and Community: 

Perspectives on Reforming Urban Schools (Thousand Oaks, Cannada : Corw in Press,  
1995). 

93Lieberman Ann and Grolnick Maureen, “Networks and Reform in American 
Education,” Teachers College Record 1 (1996): 7-45. 
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เคราเตอร์ (Crowther) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกระจายความเป็นผู้นำให้แก่ครู โดยภาวะผู้นำที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ คือภาวะผู้นำทางวิชาการซึ่งมาควบคู่กับภาวะผู้นำเชิง   
กลยุทธ์ ทั้งนี้ผู้บริหารและครูจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะต้อง
เรียนรู ้และปรับใช้บทบาทตามภาระหน้าที ่ที ่หลากหลายเพื ่อเพิ ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพ  
และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ94 

มัลฟอร์ด และซันลินส์  (Mulford and Sallins) กล่าวไว ้ว ่า การเสริมสร้างช ุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิผลจะต้องกระจายภาวะผู้นำให้กับครูผู้สอนเพื่อให้มีอิสระ  
ในการพัฒนาทางวิชาชีพและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม95 

ฮาร์รีส (Harris) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำเป็นต้อง 
ให้การสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากครูอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องกระจายความเป็นผู้นำ  
ให้กับครูโดยการให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดีย่ิงขึ้น96 

แอนเดอร์สัน และโทกรีริ (Anderson and Togneri) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการกำกับดูแลเขตพื้นที่นั้น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาครูอันเป็นหัวใจหลักของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ97  

 
94Frank Crowther, Teachers as leaders: A conceptual framework,  Report 

to the Australian Research Council (Toowoomba: University of Southern Queensland,  
2001). 

95Bill Mulford and Halia Sallins, “Leadership for Organizational Learning and  
Improved Student Outcomes: What do we know?,” Cambridge Journal of Education  
33, 2 (2003): 175-195. 

96Alma Harris, “Teacher Leadership as Distributed Leadership: Heresy, fantasy  
or possibility?” School Leadership and Management 23, 3 (2003): 313-324. 

97Stephen E. Anderson and Wendy Togneri, School District Approached to  
Professional Community Building: Intentions, Inventions, and Tensions, (Sydney,  
Australia: Annual Conference of the International Congress for School Effectiveness, 
2003). 
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ดูโฟร (DuFour) กล่าวว่า ชุมชนทางวิชาชีพที ่มีพลังจะต้องมีการปลูกฝังให้สมาชิก 
ในชุมชนมีความตระหนักในการฝึกฝน เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานร่วมกันและจะต้อง 
จัดสรรเวลาเพื่อการพบปะสนทนา โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น จะต้องมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนเป็นสำคัญ98 

เวอร์เบรส (Verbiest) กล่าวไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกิดจากการส่งเสริม 
ให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Collective Learning)  
ซึ่งประสิทธิภาพของการเรียนรู้ร่วมกันนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญ คือ วัฒนธรรมแห่งการเกื้อหนุน
(Supportive Culture) ทั้งนี ้ กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจและเงื ่อนไข
ทางด้านอารมณ์ในการพัฒนาทางวิชาชีพ99 

โบลัม และคณะ (Bolam et al.) กล่าวว่า การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มีวิธีการ ดังนี ้

1. การจัดสรรแหล่งทรัพยากรและการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม (Optimizing Resources  
and Structures) หมายถึง การกระจายแหล่งทรัพยากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดระบบและโครงสร้างทรัพยากรที่สำคัญ ได้แก่ เวลาผู้บริหารจะต้อง 
จัดสรรเวลาเพื ่อให้ครูสามารถเรียนรู ้ เพื ่อการพัฒนาตนเองส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกัน  
การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องจัดสรรพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสริมสร้าง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในกิจกรรมคิดนอกกรอบ (Thinking Outside Box) 

2. การสนับสนุนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพรายบุคคล และการเรียนรู ้ทางวิชาชีพร่วมกัน  
(Promoting Individual and Collective Professional Learning) หมายถ ึ ง  คร ูจะต ้องได ้ รับ 
การสนับสนุนด้านเวลาในการสังเกตและการสำรวจช้ันเรียน การวางแผนและการพัฒนาร่วมกัน อีกทั้ง 
การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางวิชาชีพร่วมกับเพื่อนครู และเกิดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Work  
Based Learning) โดยการเรียนรู้นั้น นอกจากการเรียนรู้ทางวิชาชีพรายบุคคลจะต้องร่วมเรี ยนรู้ 
กับผู้เรียนและครูท่านอื่นอีก ด้วยทั้งนี้การสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพรายบุคคลและการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพร่วมกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional 
Development: CPD) 

 
98Richard DuFour and Robert Eaker, Learning by Doing A Handbook for 

Professional Learning Communities at work (Bloomington, IN: Solution. Education 
Service, 2006). 

99 Eric Verbiest and others, “Collective Learning in Schools: Building 
Collective Learning Capacity,” REICE 3, 1 (2005): 17-38. 
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3. การประเมินผลและการคงไว้ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Evaluating and  
Sustaining a PLC) หมายถึง การคงไว้ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องกระจายความเป็น
ผู้นำให้แก่ครูทุกระดับ เพื่อให้ครูได้ค้นพบและตัดสินใจทีจะเลือกแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูมีบทบาทที่สำคัญที่สุด 
นอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ก็มีความสำคัญต่อการคงไว้ซึ่งความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ  ๆ ทั้งนี้ 
การประเมินผลจะต้องมุ่งเน้นการประเมินการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เชื่อมโยง 2 มิติ คือ การเรียนรู้ 
ของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. การนำและการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิผล (Effective  
Professional Learning Community : EPLC) ภาวะผู้นำส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่มีประสิทธิผล ดังนั ้นครูแกนนำหรือทีมผู้นำจะต้องนำครูหรือสมาชิกในทีมด้วยการทำตนเป็น  
แบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และสามารถกำหนดทิศทางของโรงเรียนได้ ซึ่งครูทุกคนจะต้องมี
โอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง มุ่งเน้นการกระจายภาวะผู้นำให้แก่ครูทุกคนและ  
การบริหารจัดการที่สร้างเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการร่วมมือรวมพลังการทำงาน  
เป็นทีม100 

สโตล์ และคณะ (Stoll et al.) กล่าวว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีวิธีการ 
ที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การสร้างวัฒนธรรม (Culture-Building) หมายถึง การจัดให้มีกิจกรรมที ่ส่งเสริม 
ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้และการตระหนักในการแสวงหาความรู ้ ตลอดจนวัฒนธรรม  
แห่งการเก้ือหนุนที่จะทำให้ครูมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน 

2. การจัดโครงสร้างสนับสนุน (Ensuring Supportive Structure) หมายถึง การจัดสรร 
เวลาและสถานที่ เพื่อให้ครูวางแผนประสานงานและทำงานร่วมกัน 

3. การกระตุ ้นให้เกิดการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Encouraging Professional Learning  
Communities) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครูสังเกตการสอนและเปิดรับผลสะท้อนการปฏิบัติงาน
จากครูท่านอื่นโดยการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการสังเกตพฤติกรรมของผู ้เรียน นโยบายการพัฒนาทางวิชาชีพของครู   
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น 

 
100Ray Bolam and others, Creating and Sustaining Effective Professional 

Learning Communities (London: University of Bristol, 2005). 
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4. การมีข้อตกลงร่วมกันด้านภาวะผู้นำ (Leadership Committed) หมายถึง การสร้าง 
พัฒนาและคงไว้ซึ ่งความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพที ่สมาชิกทุกคนจะต้องร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ใหม่ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ความรับผิดชอบ
ทางวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

5. การกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนจากผู้เอื ้ออำนวยความสะดวก (Drawing on and  
Nurturing Facilitators) หมายถึง การให้ความสนับสนุนแก่ผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้องที ่เอื ้ออำนวยต่อ 
การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในฐานะเพื่อน  
เชิงวิพากษ์ทางวิชาชีพ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การช่วยเหลือในการเริ่มต้นพัฒนาโรงเรียนสู่ชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ101 

กิลส์ และฮาเกรพส์ (Giles and Hargreaves) กล่าวไว้ว่า วิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี ้

1. การสร ้างว ัฒนธรรมใหม่ของคร ู (Renewing the Teacher Cultures) หมายถึง  
การสร้างความสัมพันธ์ของครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มุ ่งเน้นให้ครูมีความห่วงใยซึ่งกัน  
และกันความสัมพันธ์แบบพี่น้องมากกว่าผู ้ร่วมงานเพื ่อขับเคลื ่อนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพของครูและพัฒนาโรงเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

2. การกระจายภาวะผู้นำในทุกระดับ (Distributing Leadership) หมายถึง การสนับสนุน 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับสามารถพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้ภายใต้การทำงาน 
เป็นทีม 

3. การวางแผนกำหนดความสำเร็จที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำ (Planning for Leadership  
Succession) หมายถึง การกำหนดแผนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ครูปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้102  

 
101Louis Stoll and others, “Professional Learning Communities: A review of 

the literature,” Journal of Education Change 7 (2006): 221-258. 
102 Corrie Giles and Andy Hargreaves, “The Sustainability of Innovative 

Schools as Learning Organizations and Professional Learning Communities During 
Standardized,” Educational Administration Quarterly 42, 1 (February 2006): 124-156. 
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สพิวแลน (Spillane) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกิดจากการกระจายภาวะ
ผู้นำให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันหมายถึงครู เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถทำงานร่วมกันในบทบาทต่าง ๆ และมี
ความรับผิดชอบตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันได้103 

วูด (Wood) กล่าวว่า โรงเรียนสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ โดยการจัดสรรเวลา 
ว่างให้กับครูเพื ่อการพบปะพูดคุยเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ การวิเคราะห์ผลลัพธ์  
ทางการเรียนรู ้ของผู ้เรียนโดยใช้มาตรฐานเป็นเกณฑ์โดยนำผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนประกอบ  
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครู การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในพัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้ของผู้เรียนและการกำหนดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน104 

แมคลันลิน และทาวเบร์ท (McLaughlin and Talbert) กล่าวว่า การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการที่สำคัญ คือ การกระจาย 
ภาวะผู้นำของผู้บริหารโดยการเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบให้แก่ครูในการปฏิบัติงาน  การเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการดำเนินงานของโรงเรียนและจัด  
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนครูอย่างสร้างสรรค์
ภายใต้กรอบการทำงานเดียวกัน105 

อัลแมน (Ullman) กล่าวว่า วิธีการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีดังน้ี 
1. ความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมทางการสอน (Teach Participants How to Collaborate)  

หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทีมงานในการพัฒนาวิถีการปฏิบัติงานและบรรทัดฐานโดยการสอน
ทีมงานในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบกลุ่มการกำหนดเป้าประสงค์ร่วมเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน 

2. การสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ (Create an Atmosphere of Trust) หมายถึง  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเทคนิคการสอนของครู โดยการกระตุ้นให้ครูสนทนาถกเถียง  
หรือการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูท่านอื ่น ซึ ่งเมื ่อครูได้แลกเปลี ่ยนทางความคิด 
อย่างสร้างสรรค์ก็จะนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นกันเองให้แก่ครู 

 
103James P. Spillane, Distributed Leadership (San Francisco: Jossey-Bass,  

2006). 
104Diane R. Wood, “Professional Learning Communities: Teachers, Knowledge,  

and Knowing,” Theory Into Practice 46, 4 (2007): 281-200. 
105 Milbrey W. McLaughlin and Joan E. Talbert, Building School Based 

Teacher Learning Communities: Professional Strategies to Improve Student 
Achievement (New York: Teachers College Press, 2006). 
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3. การจัดให้มีเวลาที่เพียงพอให้แก่ครู (Allow Enough Time) หมายถึง ครูจะต้องมีเวลา 
ที่เพียงพอต่อการพบปะพูดคุยเพื ่อแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ทางวิชาชีพ 

4. การเปิดกว้าง (Be Broad and Inclusive) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้  
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีความเชี ่ยวชาญ  
หรือชำนาญการเข้ามาขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานบรรลุวิสยัทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

5. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (Get Outside Help) หมายถึง  
การประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อลดเหตุการณ์ที่มี  
ความซับซ้อนและยากที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเอง 

6. การตระหนักถึงการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ (Remember the L in PLC) หมายถึง  
ครูจะต้องพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  
การพัฒนาตนเองการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็นต้น106 

เคโนเยอร์ (Kenoyer) กล่าวว่า ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนเอกชนตามคุณลักษณะสำคัญของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
มีดังน้ี 

1. ด้านภาวะผู้นำเชิงสนับสนุนและภาวะผู้นำร่วมมีวิธีการดังนี ้
1.1 เปิดโอกาสให้ครูสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองเพื ่อให้ครู เหล่านั ้นค้นพบ 

แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีย่ิงขึ้น 
1.2 จัดฝึกอบรมผู้บริหารและครูเกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นำเชิงสนับสนุนและภาวะผู้นำ

ร่วมและพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบเดิมที่มุ่งเน้นสายการบังคับ
บัญชาแนวดิ่ง 

2. ด้านค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมจะต้องพัฒนาเป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับสูง 

3. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มีวิธีการดังนี ้
3.1 จัดฝึกอบรมครูเกี ่ยวกับการใช้เวลาในการปฏิบัติงานแบบร่วมมือรวมพลัง  

อย่างมีประสิทธิผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
106Ellen Ullman, How to Create a Professional Learning Community, 

accessed December 23, 2017, available from http://www.edutopia.org/professional-
learning-communities- collaboration-how-to. 
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3.2 จัดฝึกอบรมครูเกี ่ยวกับองค์ความรู้พื ้นฐานและแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 

3.3 เปิดโอกาสให้ครูทำการวิจัยและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
3.4 ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะแผนกงานหรือสายงานเพื่อกระตุ้น 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ 
4. ด้านการฝึกฝนตนเองร่วมกันมีวิธีการดังนี ้

4.1 การกำหนดให้การสังเกตการปฏิบัติงานของครูท่านอื่นเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ 
วางแผนการพัฒนาทางวิชาชีพประจำปีโดยการกำหนดตารางการปฏิบัติงานที ่สนับสนุนให้ครู  
ได้มีโอกาสในการสังเกตการจัดการเรียนการสอนจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการสังเกตเพื่อพัฒนา 
การสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสะท้อนจุดอ่อนจุดแข็งของครูท่านอื่น 

4.2 พัฒนาการสังเกตการณ์ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมุ่งเน้นการสนับสนุนและการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพโดยการจดบันทึกหรือการพูดคุยสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานแก่คร1ู07 

วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสู่ความเป็น  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูใหญ่และครูแกนนำจะต้องดำเนินการ
ตามบัญญัติ 7 ประการ ดังนี ้

1. การจัดโครงสร้างและระบบเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง 
การปฏิวัติโครงสร้างระบบการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานในโรงเรียนจากระบบการทำงานแบบ
แยกกันทำมาเป็นระบบทีมหรือวัฒนธรรมรวมหมู่ (collective culture) โครงสร้างของระบบงาน  
ระบบการจัดการเรียนการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการช่วยกันดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เรียนล้าหลังให้เรียนตามทันเพื่อนร่วมชั้น โดยที่การช่วยเหลือนั้นดำเนินงานในลักษณะทีมงานที่มี  
บุคลากรหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันและทำอยู่ภายในเวลาตามปกติของโรงเรียนไม่ใช่การสอนนอกเวลา
รวมทั้งมีเวลาสำหรับครูประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของตนเพื่อหาทางพัฒนา
วิธีการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างกระบวนการวัดผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน หมายถึง การกำหนด 
ตัวชี้วัดความก้าวหน้า (progress indicators) ซึ่งสำหรับโรงเรียนแล้วควรวัดที่ผลการเรียนของผู้เรียน 
เวลาเรียนของผู้เรียนที่เป็นการเรียนแบบลงมือทำ (action learning) ว่ามีสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่ของ 

 
107 Faith E. Kenoyer, “ Case Study of Professional Learning Community 

Characteristics in an Egyptian Private School”  (Doctor’s Dissertation. College of 
Education, Columbia International University, 2012). 
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เวลาทั้งหมดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและ  
ปัญหาส่วนตัวที่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้าของพฤติกรรม
การทำหน้าที่ของครู เช่น การแบ่งสัดส่วนเวลาในการทำหน้าที่ของครูระหว่างการเตรียมออกแบบ  
การเรียนรู้ (ร่วมกันเป็นทีม) การทำหน้าที่โค้ชหรือผู้อำนวยความสะดวก ( facilitator) ให้แก่นักเรียน  
การชักชวนนักเรียนทบทวนไตร่ตรอง (reflection) สิ่งที ่เรียนรู ้ได้เพื ่อตีความผลของการเรียนรู้  
การรวมกลุ่มกับทีมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น หลักการสำคัญของ  
การกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า คือ จำนวนของตัวชี้วัดที่ไม่มากจนเกินไป และจะต้องเน้นเฉพาะ
ปัจจัยที่สำคัญเท่านั้น ที่ไม่ใช้การให้คุณให้โทษแก่ครู เพราะตัวชี้วัด ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือของผู้ทำงาน
ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงาน โดยตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
ที่สำคัญที่สุด คือ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่ช่วยให้ครูรู ้ว่ า 
นักเรียนคนไหนเรียนล้าหลัง คนไหนเรียนก้าวหน้าไปมากกว่ากลุ่มและเมื่อมีการวัดความก้าวหน้าของ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการวัดนั้น รวมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือ
ว่าจะต้องทำอะไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 

3. การปรับเปลี ่ยนเวลาในการจัดการเร ียนการสอน เพื ่อสนับสนุนให้เก ิดชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ “เวลา” ที่จะต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเวลา  
หรือการใช้เวลาเรียนของผู้เรียนและเวลาทำงานของครูเสียใหม่เพื่อให้ทำงานนั้นมุ่งพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เร ียนรวมทั ้งให้สามารถทำงานแบบทีมใช้การร่วมมือรวมพลังในการแก้ปัญหายาก  ๆ  
หรือดำเนินการต่อประเด็นท้าทายและสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการสอนใหม่ ๆ 

4. การใช้ถามคำถามชี้นำเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ คำถามที่สำคัญสำหรับการเสริมสร้าง 
การเป็น “โรงเรียนที่ดี” และมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีเพียง 4 คำถามเท่านั้น คือ  
(1) ในแต่ละช่วงเวลาเรียนต้องการให้นักเรียนได้ความรู้และทักษะอะไรบ้าง (2) รู้ได้อย่างไรว่านักเรียน
แต่ละคนได้เรียนรู้ ความรู้และทักษะที่จำเป็นนั้น (3) ทำอย่างไรหากนักเรียนบางคนไม่ได้เรียนสิ่งนั้น  
(4) ทำอย่างไรกับนักเรียนที่มีความก้าวหน้าไปแล้ว 

5. การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องวางตน  
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูในโรงเรียน หากผู ้บริหารโรงเรียนต้องการให้ครูเอาใจใส่การเรียนรู้  
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหารจะต้องหยิบยกเรื ่องนี้มาปรึกษาหารือกับครูอย่างสม่ำเสมอ  
หากผู้บริหารต้องการให้ครูมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารก็จะต้องจัดเวลาให้ครูปรึกษาหารือ  
และตัดสินใจร่วมกัน เป็นต้น 

6. การมีระบบตรวจสอบหรือประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนจะต้องมีระบบตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันความก้าวหน้าของผู้เรียน  
ตามเป้าหมายในการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้น ครูและผู้บริหารจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันและมีความมุ่งมั่น  
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ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในการพัฒนาผู้เรียนโดยจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเฉลิมฉลองความสำเร็จซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์การและเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานแบบเดิมไปสู่วิธีการใหม่ที่ผู ้เรียนทุกคนได้รับ  
ความเอาใจใส่และการช่วยเหลือในกรณีที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามเวลาที่กำหนด 

7. การเผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ  
ความเสี่ยง (risk management) ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นผู้บริหารจะต้องวางแผนเตรียมพร้อม 
ที ่จะเผชิญสภาพที ่ครูบางส่วนมีพฤติกรรมต่อต้านการเปลี ่ยนแปลงไม่ให้ความร่วมมือ และ 
การแสดงออกถึงการท้าทายในลักษณะต่าง ๆ โดยไม่ปล่อยให้การท้าทายทำลายเป้าหมายที่ทรงคุณค่า 
ในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน108 

สิริพันธุ ์ สุวรรณมรรคา กล่าวว่า การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น สามารถดำเนินการได้โดย  
ใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงอันเป็นกระบวนการช่วยเหลือ ให้ครูเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยการชี้แนะให้ครูสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ต้องการได้อย่าง 
ชัดเจน ซึ่งจุดเน้นของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การที่ครู ผู้บริหารและทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการซึ่งกันและกัน ให้สร้างกระบวนการเรียนรู้และนำพา
ผู้เรียนสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาชีพของครู
เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมแบบการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) โดยครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญกับ  
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงสร้างทีมการเรียนรู้เพื่อให้ครูได้มีโอกาสเรยีนรู้
ร่วมกันและแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพนำไปสู่การเป็นเพื่อนร่วมทาง เพื่อนผู้วิพากษ์ (Critical Friend) 
เพื่อให้เกิดการชี้แนะการพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในลักษณะของการสืบสอบแบบชื่นชม  
เพื่อกระตุ้นและจูงใจแก่ครู109  

 
108วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพื ่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

สดศรีสฤษดิ์วงศ์, 2555), 146. 
109สิริพันธุ ์ สุวรรณมรรคา, การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครูโดยใช้

กระบวนการช ี ้แนะและการเป ็นพ ี ่ เล ี ้ยง ,  เข ้าถ ึงเม ื ่อ  23 ส ิงหาคม  2560, เข ้าถ ึงได ้จาก  
http://www.youtube.com/watch?v=aQzyUm Qn nQ. 
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อนุสรา สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารบุคลากรสู ่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ   
3) กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4) กลยุทธ์จัดการความรู้ทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 5) กลยุทธ์กระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ110 

นอกจากแนวทางการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ดังที ่เสนอไปแล้วนั้น   
การเสริมสร้างให้ครูรวมกลุ่มกันทำงานเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น มีนักการศึกษา  
กล่าวถึง ดังนี ้

มัลฟี ่ และเดล (Murphy and Dale) ได้กล่าวถึง แนวทางสำคัญที ่ควรใช้เพื ่อให้ครู   
เกิดการรวมกลุ่มและเกิดการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง ซึ่งจะทำให้ในโรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพขึ้น โดยการสร้างกลุ่มหรือทีม ได้แก ่

1. กลุ่มคณะกรรมการ (Committees) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในโรงเรียนตั้งแต่  
2 คนขึ้นไป โดยสมัครใจส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะงานด้านการบริหารที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์  
ไว้ล่วงหน้า โดยมีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจุดเน้นในการสืบสอบหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ 
พัฒนาเพื่อนำไปทดลองใช้ 

2. กลุ่มวิพากษ์ (Critical Friends Group) เป็นการรวมกลุ่มของครูผู้สอนที่มีความสนใจ 
ตรงกัน รวมทั้งผู ้เชี ่ยวชาญหรือที ่ปรึกษาของกลุ ่ม  โดยในแต่ละกลุ ่มจะมีสมาชิกไม่เกิน 12 คน  
เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งฝึกวางแผนและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อยเดือนละครั้งตามข้อตกลงที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียน 

3. กลุ่มให้คำปรึกษา (Peer Coaching Team) เป็นการรวมกลุ่มของครูผู้สอน 2-3 คน  
เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้และทำการสังเกตการสอนของเพื่อนครูผู้สอนที่เป็นสมาชิก  
ในกลุ่ม จากนั้นจึงให้ข้อสังเกต คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเรียนรู้ (Study Groups / Independent or Stand-Alone) เป็นกลุ่มที่เรียนรู้
การปฏิบัติจากกลุ่มการเรียนรู้ย่อย ๆ กลุ่มอื่น หรือสมาชิกคนอื่นในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกรณี 
นี้อาจเป็นการเรียนรู้ของสมาชิกครูผู้สอนที่อยู่โรงเรียนต่างกันได้  โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเรียนรู้ 
ในประเด็นที่ตนสนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นน้ันเพิ่มมากขึ้น 

 
110อนุสรา สุวรรณวงศ์, “กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง

วิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน” (ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา 
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2558), ง. 
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5. ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Team) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
การปฏิบัติงานของบุคคลหรือหน่วยงาน เป็นกระบวนการวิจัยที ่เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติงานจริง  
โดยคำนึงถึงบริบททางการศึกษา 

6. ชุมชนการเรียนรู้ย่อย (Small Learning Community) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก 
ส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เช่น สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกัน ประจำระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น เพื ่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อแนะนำเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น111 

นอกจากนี้ ฮอร์ด รูสซิน และโสมเมอร์ (Hord, Roussin and Sommers) ได้ทำการศึกษา 
กระบวนการทำงานของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่ามีแนวทางที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 

1. ครูและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน  หรือผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 

2. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติการสอน การจัดการเรียนรู้
และสิ่งที่มีผลกระทบกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดให้กับ 
ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่การจัดการเรียนรู้ 
แต่ละครั้งนั้น จะพบว่านักเรียนมีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันไปครูผู้สอนจึงไม่สามารถ  
จัดการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงหรือใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เหมือนกันทุกครั้งได ้

ดังนั ้นในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแต่ละครั้ง  ครูผู ้สอนที่เป็นสมาชิก 
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี ้

1. ระบุขอบเขตความรู้ที่สำคัญที่นักเรียนควรได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกจากสิ่งที่สำคัญ  
ที่สุด 

2. กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและสัมพันธ์กับความต้องการ
ของผู้เรียน ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเลือกใช้และพัฒนาเทคนิค  
วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ หรือสิ่งที่ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้จากการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 
111Carlene U. Murphy and Dale W. Lick, Whole – Faculty Study Groups: 

creating Professional Learning Communities That Target Student Learning, 3rd ed.  
(California: Corwin Press, 2005). 
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4. ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและนำไปปรับใช้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ 
ของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. วางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อทดลองใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น 
6. พิจารณาใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งโดยอาจให้ผู้สอน  

ท่านอื่นนำแผนดังกล่าวไปใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
7. ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
แนวทางดังกล่าวบางประเด็นมีการทับซ้อนกัน  และเป็นวงจรปฏิบัติอย่างต่อเนื ่อง  

จึงสามารถสรุปเป็นวงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้ดังภาพที่ 1 
 

 

ภาพที่ 1 วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ดัดแปลงจาก: Luis Martinez, อ้างถึงใน Hord, Roussin and Sommers, 2010 
 

นอกจากนี้  ฮอร ์ด ร ูสซ ิน และโสมเมอร ์ (Hord, Roussin and Sommers) ระบุว่า  
การร่วมมือ รวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้อง
อาศัยความหวัง หรือ HOPE ซึ่งมีความหมาย ดังนี ้

ระบุความต้องการของผู้เรียน 
และความสำคัญ 

ครูร่วมกันวางแผนการเรียนรู ้
และทดลองใช ้

ตรวจสอบแผน และ 
กระบวนการนำไปใช ้

ปรับปรุง แก้ไขบนพื้นฐาน
ของข้อมูล 

ศึกษาแนวทางวิธีการสอน 
และทดลองใช้วธิีใหม ่

สะท้อนผลการทำงาน 
และพิจารณาแนวทาง                
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
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H: Honesty and Humanity คือ มีความซื่อสัตย์และมีมนุษยธรรม หมายความว่าครูผู้สอน 
ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนจะต้องซื่อสัตย์กับข้อมูลที่มีอยู่จริง ทั้งในแง่ของผลการเรียนของผู้เรียน ความรู้
และทักษะที่ตนมีอยู่ รวมทั้งกล้าที่จะขอความช่วยเหลือและเรียนรู้จากผู้อื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากกว่าเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

O: Option and Openness คือ การมีทางเลือกและมีความจริงใจ เปิดเผย หมายความว่า  
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง มีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายวิธี ครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการหรือ
แนวทางที่ดีที่สุด และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบร่วมกัน 

P: Patience and Persistence คือ มีความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความว่า  
ครูผู้สอนต้องอดทนและเพียรพยามเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
แม้ว่าความอดทนอาจไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคมในปัจจุบัน  แต่ความอดทนและเพียรพยายาม 
ในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

E: Efficacy and Enthusiasm ค ือ ความม ีประส ิทธ ิภาพ  และความกระตือร ือร้น  
หมายความว่า ครูผู้สอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพ  
ของครูผู ้สอนส่งผลต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน  และต้องกระตือรือร้นที ่จะพัฒนาตนเองให้มี  
ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเชน่กัน112 

 
แนวทางการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาของประเทศไทย 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำคู่มือประกอบการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC : Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนโยบายและขับเคลื่อนชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ดังนี ้

การนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพสู ่สถานศึกษา ในการพัฒนา  
สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ได้นั ้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะขาดมิได้ก็คือ 
จะต้องมี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือProfessional community” เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น โดยกิจกรรม
ของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียนควรประกอบด้วย 1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective  
dialogue) ระหว่างกัน 2) การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้นเพื่อลดความรู้สึก

 
112Shirley M. Hord, James L. Roussin and William A. Sommers, Guiding 

professional learning communities: Inspiration, challenge, surprise, and meaning 
(Thousand Oaks, Canada: Crow in Press, 2010), 225. 
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โดดเดี่ยว (DE privatization) ในงานสอนของครู 3) การรวมกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องการเรียนรู้ของนกัเรียน  
4) การร่วมมือร่วมใจกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 5) การแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็น
ค่านิยมและปทัสถานร่วม (Shared values and norms) ดังจะกล่าวในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

1. กิจกรรมที่จำเป็นต่อความเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพในสถานศึกษา 
1.1 การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) ระหว่างกันซึ่งเป็นการนำเอา 

ประเด็นปัญหาที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อกลุ่มเพื่อน  
ร่วมงาน ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น 
บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจขึ้นในหมู่ครูผู้สอน เพื่อช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียน
การสอนให้มีผลดียิ่งขึ้น แต่กิจกรรมนี้จะสำเร็จราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนต้องยอมเปิดใจกว้าง รับฟัง  
การประเมินจากเพ่ือนร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว 

1.2 การลดความโดดเดี ่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู (DE privatization of 
instructional practices)  

เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กล่าวคือ ครูมีโอกาส
แสดงบทบาททั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลและได้แสดงบทบาทการเป็นที่ ปรึกษา (Advisor) การเป็นพี่เลี ้ยง  
(Mentor) หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ก็ได้ ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยกัน 
ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า วิชาชีพครูแตกต่างกับวิชาชีพอื่นตรงที่ ผู้ปฏิบัติมักทำงานในลักษณะ 
โดดเดี่ยวตามลำพัง ซึ่งเป็นผลให้ครูไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นได้ และขาดประโยชน์ที่จะได้รับผล
การวิเคราะห์และการให้ข้อมูลป้อนกลับด้านการสอนจากผู้อื ่นที่มีต่องานสอนของตน  ด้วยเหตุนี้  
ถ้าผู้นำสถานศึกษาต้องการให้เกิดกิจกรรมการเสวนาใคร่ครวญระหว่างครูขึ้น ก็ จำเป็นต้องพิจารณา 
ให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ยวในการสอนของครูให้ได้เสียก่อน 

1.3 รวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน (Collective focus on student 
learning)  

เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ยุ่งยากตรงประเด็นให้ครูเกิด “จุดมุ่งเน้น” อย่างไรก็ตาม  
ถ้าถือว่าการมีชุมชนแห่งวิชาชีพคือ ลักษณะสำคัญของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีเจตจำนงมุ่งสร้าง
ผลลัพธ์คือการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว ก็ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกกับกิจกรรมที่ สร้าง 
ความงอกงามของผู้เรียนซึ่งค่อนข้างยากลำบากอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ การที่ชุมชนแห่งวิชาชีพมีกิจกรรม 
ให้ครูได้มาเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) เพื่ออภิปรายและวิเคราะห์ด้านหลักสูตรและ 
กลยุทธ์ด้านการสอนของครู ซึ่งแม้จะใช้เวลามากก็ตาม แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้ได้ผลดียิ่งขึ้นและเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้  
ด้วยตนเอง (Self-starting learners) ได้ต่อไป  
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1.4 สร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration starts)  
เมื่อครูหลุดพ้นจากสภาพการต้องทำงานแบบโดดเดี่ยว และสามารถแสวงหา  

ความเชี่ยวชาญจากเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในชุมชนวิชาชีพของตนได้แล้วก็ตาม แต่ความเป็นมืออาชีพของ
ครูก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ถ้าครูยังขาดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจทางวิชาชีพต่อกันของครูจะก่อให้เกิดพลังในการร่วมวิเคราะห์ปัญหา และ  
ความต้องการอันซับซ้อนของผู้เรียนแต่ละคนได้ บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันนี้จะช่วยเสริม  
การปฏิบัติงานประจำวันของครูแต่ละคนไดอ้ย่างถาวร 

1.5 ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม (Shared values and 
norms)  

เมื่อบุคคลต่าง ๆ ในวิชาชีพทั้งครูผู ้สอน ครูแนะแนว ครูนิเทศ และผู้บริหาร 
มาร่วมกันในชุมชนแห่งวิชาชีพแล้ว การสร้างค่านิยมและปทัสถานร่วมกันของคนในวิชาชีพที่อยู่ใน
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ดังกล่าวด้วยความเป็นมืออาชีพของบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า อำนาจ 
เชิงคุณธรรม (Moral authority)ขึ้น เป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกันแทนที่การใช้อำนาจเชิงกฎหมาย
หรืออำนาจโดยตำแหน่ง (Position authority) ซึ่งไม่เหมาะสมกับชุมชนแห่งวิชาชีพนัก 

2. ความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ให้สามารถรองรับ  
การเกิดชุมชนแห่งวิชาชีพ 

เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการ (Bureaucratic  
organization) ที่มีสายงานบังคับบัญชาด้วยอำนาจโดยตำแหน่งที่ลดหลั่นตามลำดับลงมา กล่าวคื อ  
มีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มามากมายที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะตึงตัวและ
ใช้ได้ดีในอดีตที่เป็นโลกยุคอุตสาหกรรม แต่กลับเป็นอุปสรรคสำคัญในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้
ที่ต้องการมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นคล่องตัวได้สูง พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  
ที่เกิดขึ้นมากมายตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะเกิดขึ้น  
ในโรงเรียนได้นั้น โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
ได้แก่ประเด็นต่อไปน้ี  

2.1 การกำหนดตารางเวลาวา่งเพื่อการพบปะถกปัญหา (Time to meet and discuss)  
มีผลการวิจ ัยเรื ่องความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผู ้สอน ชี ้ช ัดว่า  

การจัดสรรเวลาพิเศษเพื่อให้ครูได้ปรึกษาหารือระหว่างกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะปกติ  
ของการจัดชั่วโมงสอนเมื่อหมดการสอนแต่ละคาบเวลา ครูจะต้องเคลื่อนย้ายการสอนจากห้องหนึ่งไป
อีกห้องหนึ่งตลอดเวลา จึงไม่มีโอกาสที่ครูจะได้พบปะเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาชีพซึ่งกันและ 
กันได้ ทั้งที่ครูเหล่านี้จำเป็นต้องร่วมกันพิจารณาหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ด้านการสอนที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ 
การจัดตารางเวลาที่ว่างตรงกันเพื่อให้ครูได้ปฏิสัมพันธ์จึงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นถ้าต้องการให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจของครูเกิดขึ้น 
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2.2 การกำหนดขนาดของช้ันเรียน (Class size) 
มีผลงานวิจัยระบุว่า ถ้าจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนน้อยลงได้เท่าไรก็ยิ ่งเพิ่ม  

ประสิทธิผลของการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในห้องเรียนที่มีครูเพียงหนึ่งคนนั้น ครูสามารถที่จะดูแลนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผลได้ในจำนวนที่จำกัด แม้ว่าจะไม่สามารถกำหนดจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม 
แน่นอน แต่การขยายจำนวนนักเรียนต่อชั้นมากขึ้น ย่อมเพิ่มภาระและความยากลำบากแก่ครูที่จะ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

2.3 การเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบแก่ครู และการให้อิสระแก่โรงเรียน (Teacher  
empowerment and school autonomy) 

การเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบแก่ครูเป็นปัจจัยที่จำเป็น เนื่องจากช่วยสร้าง  
ความรู้สึกมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบได้ดีขึ้น การเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบ
แก่ครูยังสอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการร่วม (Shared governance) ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่ง 
ที่จำเป็นของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันโรงเรียนแต่ละแห่งของเขตพื้นที่การศึกษาก็ควรมี 
ความอิสระ (Autonomy) อย่างเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่าง 
คล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงควรร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดทำวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์รวมแบบกว้างของเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นจึงให้อิสระแต่ละโรงเรียนไป
จัดทำรายละเอียดที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของครูผู ้สอน และผู้นำ  
สถานศึกษาแต่ละแห่งที่จะริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนของตนในเรื่องนี้
นักการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่า ไม่มีวิธีสอนใดหรือวิธีบริหารจัดการใดที่ดีที่สุด แต่พบว่า จากการใช้  
เทคน ิคว ิธ ี ในการเสวนาใคร ่ครวญ (Reflective dialogue) การทำงานแบบร ่วมม ือร ่วมใจ  
(Collaboration) และการสร้างปทัสถานและค่านิยมร่วม (Shared norms and values) แล้วจะช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการรับมอบอำนาจความรับผิดชอบของครูต่อการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น   
เช่นเดียวกับการให้อิสระแก่นักเรียนหรือที่เรียกว่า “การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือ 
Site- based management” เพื ่อความอิสระในการตัดสินใจต่าง  ๆ ของโรงเร ียนได้เองนั้น  
เป็นมาตรการที่ควรได้ระบุชัดเจนในกรอบนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้มิได้หมายความว่า  
จะต้องให้อิสระแก่โรงเรียนและครูโดยสิ ้นเชิง แต่ควรจัดทำเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันที ่อยู ่ภายใต้  
กรอบนโยบายรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และขึ้นอยู่ที่ขีดระดับความสามารถของครูในแต่ละโรงเรียน
ที่จะสามารถสนองตอบและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีเพียงไรด้วย 

3. เงื่อนไขด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ (Professional community culture) 
วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบความเชื่อทีส่มาชิกขององค์การยึดถือร่วมกัน ตัวอย่างเช่น  

ถ้าครูผู้สอนทุกคนและผู้นำของโรงเรียนมีความเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้”  
ความเชื่อเช่นนี้จะทำให้สมาชิกของโรงเรียนพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและแสวงวิธีการเรียน
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การสอนใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนักเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน  
ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุด เป็นต้น ในชุมชนแห่งวิชาชีพก็เช่นกัน  สมาชิก
แต่ละคนจะยึดเหนี่ยวต่อกันด้วยระบบค่านิยม ความเชื่อและปทัสถานร่วมกัน ให้เกิดการดำรงอยู่  
ของชุมชนแห่งวิชาชีพของตน อย่างไรก็ตาม มีวัฒนธรรมองค์การแบบเดิมหลายประการที่ควรได้รับ  
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะต่อการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพ ได้แก ่

3.1 ลดความเป็นองค์การที่ยึด “วัฒนธรรมแบบราชการ หรือ Bureaucratic culture”  
ที่ใช้กฎระเบียบคำสั่งต่าง ๆ แบบตึงตัวในการปฏิบัติงาน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน
ไปสู่การเน้น “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ Collegial culture” ซึ่งเน้นวิธีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกที่ยึดถือค่านิยมเชิงคุณธรรมจริยธรรม (Moral and ethical cultures) เช่น การเอื้ออาทร 
ห่วงใย ช่วยเหลือและร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของสมาชิก เป็นต้น 

3.2 สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่ง “ความไว้วางใจ (Trust) และความนับถือ (Respect)”  
ต่อกันในมวลหมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ กล่าวคือ ความนับถือ หมายถึง การรู้จักให้เกียรติและ
ยอมรับในความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้อื ่น ส่วนความไว้วางใจ หมายถึง ระดับ  
คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมวลสมาชิก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นผล
ที่มาจากการที่สมาชิกได้มีกิจกรรมการเสวนาอย่างใคร่ครวญ (Reflective dialogue) และการร่วมมือ
ร่วมใจ (Collaboration) ระหว่างกัน ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจและความนับถือต่อกันจึงเป็น 
ปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่ างสมาชิกโดยแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถ 
ขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนครอบถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งหลาย เช่น ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกของหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นชุมชนแวดล้อมของโรงเรียน   
เป็นต้น โดยที่บุคคลเหล่านี้ให้การยอมรับว่า การศึกษาและการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบร่วมของ 
ทุก ๆ คนในชุมชน 

3.3 การสร้างวัฒนธรรมการใช้ทักษะด้านการคิดและใช้สติปัญญาเป็นฐาน (A cognitive  
skill base) วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) ที่ต้องใช้ความรู้ การคิดและการใช้สติปัญญา
เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบวิชาชีพ ครูผู้สอนจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องเป็น Life – long  
learners และต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียนที่ตนทำการสอน ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมเชิงความคิด
ของครูที่ต้องปรับปรุงใหม่ ก็คือ เปลี่ยนความเชื่อที่ว่า ตนเป็นผู้ทำการสอน (Teaching) ไปเป็นผู้เรียนรู้  
(Learning) แทนจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้จัดสรรประสบการณ ์
การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งพยายามสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบ 
ในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เนืองนิตย์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตน 
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3.4 สร้างวัฒนธรรมการชอบริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Openness to innovation)  
ในชุมชนแห่งวิชาชีพสมาชิกทุกคนต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการค้นคว้าและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  
ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะต้องเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge creation) กล่าวคือ ครูผู้สอน 
จะต้องได้รับการสนับสนุนในการออกแบบการสอนใหม่  ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่ข้อมูล
สารสนเทศเกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว ต้องค้นหาว่าจะมีวิธีการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้ได้
อย่างไร ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นมากมายจะส่งผลกระทบต่อหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันได้อย่างไร การที่จะทำให้สมาชิกเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  
ได้นั ้น ผู ้นำองค์การจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการกล้าเสี ่ยง (Taking risks) ชอบการทดลอง  
(Experiment) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้สมาชิกของชุมชนแห่งวิชาชีพ  
ต้องไม่ถือว่าความผิดพลาดที่ได้จากการทดลองคือความล้มเหลว แต่ต้องถือว่าข้อผิดพลาดที่ได้ 
ดังกล่าวเป็นโอกาสดีที่จะได้เกิดการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมและ “ถือว่าผิดเป็นคร”ู ไม่เป็นเรื่องที่ควรตำหนิ  
แต่เป็นเรื ่องที ่ควรสนับสนุนให้กำลังใจเพื ่อจะได้ค้นหาคำตอบที ่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้  
ควรปรับปรุงระบบเน้นการให้ความดีความชอบแก่สมาชิกที่ชอบทดลองค้นค้าหานวัตกรรมและริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย 

3.5 ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้นำ (Supportive leadership) การที่ 
ครูผู้สอนและผู้นำสถานศึกษาได้ทำงานร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้ว ก็มีคำถามตามมา
ว่า แล้วจะเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร กระบวนทัศน์ทางการศึกษา  
ที่เปลี่ยนไปบ่งช้ีว่า ทั้งบรรดาครูผู้สอนทั้งหลายและสาธารณชน จำเป็นต้องร่วมกันกำหนดบทบาทใหม่ 
ที่เหมาะสมของครู โดยต้องทบทวนที่ต้องให้ครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้นเรียน และอยู่กับ 
นักเรียนตลอดเวลานั้น ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง การใช้เวลาของครูผู้สอนในประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลก ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในหลายประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น พบว่า ครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง และ
มีโอกาสได้ใช้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไปกับการจัดทำแผนเตรียมการสอน การประชุมปรึกษาหารือกับ  
เพื่อนร่วมงาน การให้คำปรึกษาและทำงานกับนักเรียนเป็นรายบุคคล การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอื่นเพื่อ
สังเกตการณ์เรียนการสอน และการได้ใช้เวลาไปเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครู 
มากขึ้น เป็นต้น การที่จะให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องสร้างความตระหนัก  
และให้มุมมองใหม่ต่อสาธารณชน และวงการวิชาชีพครูที่ต้องเน้นและเห็นคุณค่าของความจำเป็นต้อง
พัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ถ้าหากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังที่มีผู้กล่าวว่า  
“ครูต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้องเป็นนักเรียน (Teacher are the first Learners) โดยผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงตามไปด้วย นั่นคือความปรารถนาใฝ่ฝันของบุคคลฝ่ายที่มิอาจ
ปฏิเสธได ้
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กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืนนั้น ในการนำ 
กระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย 
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ เพื่อกำหนดว่า จะดำเนินการอย่างไรโดยพิจารณาและ
สะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี ้

1) หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัต ิ
2) เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 
3) การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญ 

2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มกำหนดสารสนเทศ 
ที่ต้องใช้ในการดำเนินการ 

3. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอน 
สืบเสาะหาวิธีการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด 

1) ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็น  
การวางแผนระยะยาว (Long-term) 

2) จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนำไปใช้ในชั้นเรียน 
3) ให้เวลาสำหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครู 

ที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลสำเร็จ 
4. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย 
5. ศ ึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนำไปใช้และ 

การสะท้อนผลเพื่อนำมากำหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
6. วางแผนเพื่อความสำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธ 

ในสิ่งที่ไม่สำเร็จ และทำต่อไปความสำเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรม
ของคร ู

7. นำสู ่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สำเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามา 
มีส่วนร่วมยกย่องและแลกเปลี่ยนความสำเร็จ 

8. ฝ ึกฝนร่างกายและหล่อเล ี ้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) 
จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ทำงานสำเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร 
เครื่องดื่มที่มีประโยชน์113 

 
113สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน “คู่มือประกอบการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา,” 24-39. 
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กรณีศึกษาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชีพในสถานศึกษาของตา่งประเทศ 
ในงานวิจัยนี้จะได้นำเสนอผลการศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาของต่ างประเทศ  

และการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ได้แก่ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเมืองเซี่ยงไฮ้  
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยได้ศึกษาจากผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องของ  
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต เอกสาร ตำรา ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกจากการประเมินศักยภาพ

ผู้เรียนด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ PISA (The Programmed for  
International Student Assessment (PISA) ขององค์กรความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาผล 

การประเมินในวิชาดังกล่าว ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2552 จำนวน 65 ประเทศ โดยภาพรวม
อยู่ในลำดับ 3 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ตำรา สื่อ และ  
อุปกรณ์การเรียน การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่อายุ 9 – 16 ปี และมีอาหารฟรีทุกมื้อ สำหรับการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูง เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าเช่นเดียวกันแต่ ผู้เรียน 
ต้องจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง งบประมาณเพื่อการศึกษา ร้อยละ 5.9 ของ GDP อัตรา 
การรู้หนังสือของประชากร คิดเป็นร้อยละ 100 อายุการศึกษาเฉลี่ย 17 ปี มีกระทรวงศึกษาธิการและ
วัฒนธรรม รับผิดชอบเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรม กีฬาและ เยาวชน        
และความร่วมมือกับนานาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทำหน้าที่         
ในการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาตั ้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา อุดมศึกษา  
และการศึกษาผู้ใหญ่ แบ่งโครงสร้างทางการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถิ่น(เทศบาล) การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่  
ของรัฐและเอกชนเพียงเล็กน้อย โดยมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (Finnish  
National Board of Education) รับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาตั ้งแต่ก่อนประถมศึกษาและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาครูการศึกษาผู้ใหญ่ นอกจากนั้น  
ยังรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรแกนกลาง และคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
รวมทั้งคุณสมบัติสมรรถนะพ้ืนฐาน (competence-based qualifications) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานของสาธารณรัฐฟินแลนด์ ทั ้งในส่วนความ  

รับผิดชอบของรัฐ (เฉพาะโครงการพิเศษ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ
และวัฒนธรรม ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาวิชาการ ในการนี้เทศบาล  
รับผิดชอบจัดการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นรวมทั้งการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา เทศบาลสามารถจัดได้ในหลายรูปแบบตามความพร้อม 
ทั้งรูปแบบที่จัดเอง หรืออาจจัดรวมกันในหลายเทศบาล หรืออาจจัดแบบเป็นความร่วมมือระหว่าง  
เทศบาลและมูลนิธิ เป็นต้น โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ท้องถิ่นจึงมีอิสระ
ในการบริหารจัดการของตนเองที่สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม เอกลักษณ์ และความต้องการของ
ประชาชน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์ที่ส่งผลให้คุณภาพ  

การศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์อยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลก พิจารณาจากปัจจัยองค์การด้านบุคลากร  
(ครู) เงิน ความรู้ และเทคโนโลยี ดังนี ้

1. ครู ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง  
ที ่ได้ร ับการคัดเลือกจากกลุ ่มร้อยละ  10 แรก ของผู ้จบการศึกษาครูทุกคนต้องจบปริญญาโท 
มีสถานภาพสูงเทียบเท่าแพทย์และนักกฎหมายมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 29,000 ดอลลาร์ จึงเป็นแรงจูงใจ 
ให้คนเก่งมาเป็นครู นอกจากนั้นครูมีชั่วโมงสอนเพียงวันละ ๔ ชั่วโมงในชั้นเรียน และมีเวลาเพื่อ 
การพัฒนาวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

2. เงิน หรืองบประมาณเพื่อการศึกษา จากสถานะทางเศรษฐกิจของฟินแลนด์ทำให้  
ฟินแลนด์จัดงบประมาณเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก ถึงร้อยละ 5.9 ของ GDP ในปีที่ผ่านมา 
และจัดการศึกษาให้เปล่าแก่เด็กทุกคนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งค่าเล่าเรียน ตำรา  
สื่อและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ยกเว้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ที่ผู้เรียนต้องจ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนเอง นอกจากนั้น ยังได้จัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายให้กับเทศบาลซึ่งมีหน้าที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงร้อยละ 17 ของงบประมาณโดยรวม โรงเรียนรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 77 ทุกโรงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐร้อยละ 100 ส่งผลให้ความคล่องตัวทางการ
บริหารงบประมาณมีสูงและทุ่มงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่พัก  
อาหารกลางวัน การจัดรถรับ-ส่งหรือการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

3. ความรู้ ฟินแลนด์ใช้กระบวนการจัดการความรู้และให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้ 
ในการบริหารจัดการศึกษานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ระบบการศึกษาของฟินแลนด์เน้นการเรียนรู้และ 
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านโครงการระดับชาติในทุกโครงการ ขณะเดียวกันเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ โดยใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ยเพียงวันละ 5 ชั่วโมง เน้นการเรียนรู้ 
คู่การปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนที่มีครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  ในทำนอง 
เดียวกันผู้เรียนทุกคนไม่ว่าเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งก็สามารถเรียนอยู่ห้องเดียวกันได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากครูที่เท่าเทียมกันแต่ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพสำหรับเด็กเรียนอ่อน
ส่งผลให้เด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนอ่อนมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดในโลกหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้เรียน  
มีความสามารถใกล้เคียงกันมากที่สุดในโลกนั่นเอง 



 78 

4. เทคโนโลยี สืบเนื่องจากฟินแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ชัดเจนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ผู้เรียนมีช่องทาง  
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีที ่มีประสิทธิภาพและใช้เป็นเครื่ องมือในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ 
อย่างโดดเด่น 

จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1. รัฐหรือส่วนกลางมีหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายสนับสนุน วิชาการ งบประมาณ และ  

ติดตามประเมินผลกว้าง ๆ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรและจัดทำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ก็เป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ เท่านั้น รายละเอียดเป็นหน้าที่ 
ของท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จะพัฒนาร่วมกันให้สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม เอกลักษณ์และ  
ความต้องการของท้องถิ่น 

2. การให้ความสำคัญกับครูว ่าเป็นบุคคลสำคัญที ่ส ุดในการจัดการเร ียนการสอน  
มีการคัดเลือกคนเก่งที ่ส ุดมาเป็นครู การให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูรวมทั ้งมอบหมาย  
ความรับผิดชอบให้ครูมีอิสระในการเรียนการสอนทั้งการร่วมพัฒนาสาระหลักสูตร เลือกตำราเรียน  
การกำหนดวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนด้วยตนเอง เป็นปัจจัยความสำเร็จของ 
การปฏิรูปการศึกษาในฟินแลนด์ 

3. การใช้งบประมาณต่อหัวผู้เรียนน้อยกว่าประเทศในกลุ่ม  OECD แต่ผลการทดสอบ 
การประเมินตามโครงการ PISA กลับสูงกว่าแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
รวมทั้งการศึกษาให้เปล่าทั้งด้านค่าเล่าเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณ์และอาหารแก่ผู้เรียนเต็มเวลาทุกมื้อ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนและความเสมอภาคของผู้เรียนและประชาชน 

4. การประเมินผลที ่เน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการของผู ้เร ียนมากกว่า 
การแข่งขันและเป็นไปเพื ่อการแนะแนวการส่งเสริมการเรียนและการพัฒน าทักษะที ่สำคัญ 
ไม่มีการสอบมาตรฐานระดับชาติยกเว้นการสอบเพื่อนำผลไปเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาทำให้ผู้เรียน
ไม่เกิดความเครียดแต่กลับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยภาพรวม 

5. การให้ท้องถิ่นรับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้อิสระแก่สถานศึกษาทั้งด้ าน 
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินผลร่วมกับครูที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนทำให้เกิดความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการโดยรัฐหรือส่วนกลางทำหน้าที่ในการพัฒนาครู สนับสนุนวิชาการและติดตาม
ประเมินผล  
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6. วัฒนธรรมการอ่านของคนฟินแลนด์ จากการสนับสนุนของรัฐตั้งแต่เด็กแรกเกิด รัฐจะ 
ให้หนังสือแก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กที่เน้นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านของพ่อแม่  
และเด็ก ส่งผลให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผล
การประเมินด้านการอ่านตามโครงการ PISA (2552) ในปีล่าสุด อยู่ในลำดับ 3 ในจำนวน 65 ประเทศ 

7. การเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการประเมินผู้เรียนส่งผล
ให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

8. การไม่เน้นการแข่งขัน แต่ให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนไม่เครียด 
และเสริมสร้างสุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านกาย จิต สังคมและสติปัญญาในที่สุด 

9. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่  รัฐจัดเฉพาะโครงการพิเศษตาม
นโยบาย ทำให้การจัดการศึกษาสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น และเกิดความใกล้ชิด
ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนกับโรงเรียน 

10. รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นแบบความร่วมมือ ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นั้น ๆ จัดการศึกษาภายในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลายท้องถิ่นร่วมกันจัดหรือระหว่างท้องถิ่น 
(เทศบาล) จัดร่วมกับมูลนิธิ หรือหน่วยงานอื ่น นับเป็นความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
ที่โดดเด่น ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียน อีกด้วย 

จุดด้อยในการบรหิารจัดการศกึษาสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
1. การขาดนโยบายและให้ความสำคัญต่อการพลศึกษาและสุขภาพของรัฐเท่าที่ควรส่งผล 

ต่อการพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
2. การเป็นรัฐสวัสดิการและไม่ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อ 

แบ่งเบาภาระของรัฐทำให้ภาระงบประมาณเพื่อการศึกษาของรัฐมีสูง  และสถานศึกษาขาดคู่แข่ง 
ที่จะส่งเสริมและเร่งคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ประเทศฟินแลนด์ใช้การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ Problem-solving groups  
โดยการให้ความสำคัญกับครูว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน การให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาครูรวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบให้ครูมีอิสระในการเรียนการสอน เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้โดยใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ยเพียงวันละ 5 ชั่วโมง เน้นการเรียนรู้ 
คู่การปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนที่มีครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งการร่วม 
พัฒนาสาระหลักสูตร เลือกตำราเรียน การกำหนดวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน  
ด้วยตนเอง ซึ่งก็คือ PLC โดยครูในโรงเรียนและเป็นปัจจัยความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา 
ในฟินแลนด์  
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ประเทศญี่ปุ่น 
ภายหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นมีการปฏิวัติโครงสร้างทางสังคมใหม่ ปฏิรูป 

ประเทศด้านต่าง ๆ ขนานใหญ่ ในด้านการศึกษาได้ม ีการออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ   
ปี พ.ศ.2490 เป็นนโยบายและแนวทางสำคัญเพื ่อเป็นรากฐานการปฏิร ูปและพัฒนาประเทศ  
หลังสงคราม ผลการพัฒนาส่งผลให้คนญี่ปุ ่นเป็นคนมีคุณภาพและมีระเบียบวินัยสูง โดยเฉพาะ  
ด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการอุตสาหกรรม ทั้งนี ้ได้มีการจัดวางโครงสร้างทาง 
การศึกษาใหม่โดยจัดตั้งกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นใหม่  
และจัดโครงสร้างการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา  
โดยกระทรวงทำหน้าที่ด้านนโยบายและการสนับสนุนส่งเสริมทรัพยากรและวิชาการ จัดทำหลักสูตร
แห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ  
จังหวัดในภาพรวม แต่แบ่งระดับความรับผิดชอบระหว่างจังหวัดและเทศบาล โดยระดับจังหวัด  
จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ทำหน้าที่  
จัดการศึกษาภาคบังคับ ตั ้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับสถานศึกษามีหน้าที่  
จัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสถานศึกษา อำนาจ
บริหารสถานศึกษาเป็นอำนาจของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของประเทศ 

ญี่ปุ่น อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และเทศบาลตามที่กล่าว  
มาแล้ว นอกจากนั้น มีโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว โดยเฉพาะมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย การบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด มีคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 2 ระดับกล่าวคือ ระดับจังหวัด คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (Prefecture 
Board of Education) มีอำนาจหน้าที ่ตัดสินใจทางบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด  
ทั้งด้านวิชาการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบ รวมทั้งการกีฬาและวัฒนธรรมและมีอิสระจากฝ่ายปกครอง 
สำหรับระดับเทศบาลมีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล (Municipal Board of Education)  
มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจทางบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับในภาพรวมของเทศบาล ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย ทุกรูปแบบ รวมทั้งการกีฬาและวัฒนธรรมในแต่ละระดับ มีผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
เป็นผู ้บริหารสำนักงานมาจากการแต่งตั ้งของคณะกรรมการแต่ละระดับแล้วแต่กรณี ในด้าน  
การบริหารจัดการสถานศึกษามีความอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นของตนเองตามเป้าหมาย
การศึกษาภายใต้กฎหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน (School Education Law) และมีคณะกรรมการ 
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สถานศึกษา (School Council) ที่เป็นผู้ปกครองและตัวแทนประชนในท้องถิ่น ทำหน้าที่สะท้อน 
ความคิดเห็นและความต้องการทางการศึกษาของพ่อแม่ผู ้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่น  
นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการที่ประชุมครูของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร 
หัวหน้าหมวดวิชาและคณะครูในรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน  
ของผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งด้าน  
วิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพอยู่ใน
ลำดับต้น ๆ ของโลกจากการประเมินผลนักเรียนตามโครงการ PISA ครั้งที่ 4 ขององค์กรความร่วมมือ
ทางการค้าและการพัฒนา (OECD) ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552  
ญี่ปุ่นอยู่ในลำดับ 6 จาก 65 ประเทศ 

ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยภาพรวม สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่นมีความพร้อมในการบริหารจัดการทั้งด้าน

บุคลากร เงิน ความรู ้และเทคโนโลยีอย่างสูง กล่าวคือ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาญี่ปุ ่นให้ความสำคัญกับครูว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุด  

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพ ครูและผู้บริหารทุกคนต้องได้รับ  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีความพิเศษของใบอนุญาตตามประเภทของครู สะท้อนถึง  
การให้ความสำคัญนอกจากนั้น ครูแต่ละคนยังต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานเมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้ว  
1 ปี ครูได้รับเงินเดือนสูงและมีเงินตอบแทนพิเศษอีกต่างหาก นอกจากนั้น ยังมีบุคลากรสนับสนุน 
ทำหน้าที่ธุรการประสานงานโดยครูไม่ต้องมีภาระด้านนี้และทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว 

2. เง ิน ญี ่ป ุ ่นเป็นประเทศที ่ม ีฐานะและความเติบโตทางเศรษฐกิจและมีนโยบาย 
ในการจัดสรรงบประมาณผ่านทางกฎหมายงบประมาณ และกฎหมายของท้องถิ่นชัดเจนที่มุ่งไปเพื่อ 
การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษและเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับครู เพื่อให้ครู
ตั้งใจสอนโดยไม่ต้องไปหาอาชีพเสริมอย่างอื่น สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความพร้อมด้านการเงินและ
งบประมาณในการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของตนได้เต็มที่ 

3. ความรู้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาค่อนข้างสูง รวมทั้งวัฒนธรรม  
ของผู้เรียนและประชาชนมีวัฒนธรรมรักการอ่านโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาที่รัฐส่งเสริมก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4. เทคโนโลยี  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดให้มีโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยี จนกระทั่งประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา  สถานที่ ถึงร้อยละ 
87.5 สำหรับสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากรัฐและท้องถิ่นเพื่อการนี้ชัดเจนทำให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา 
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จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การมีกฎหมาย นโยบายและงบประมาณเพื่อการศึกษาที่ชัดเจน ในการจัดการศึกษา 

ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและมีคุณภาพ 

2. มีการแบ่งความรับผิดชอบกันชัดเจนระหว่างรัฐ  ในการจัดการศึกษาทั ้งส่วนของ 
รัฐบาลกลาง ท้องถิ ่นและสถานศึกษาและไม่ก้าวก่ายซึ ่งกันและกันที ่สำคัญ ทั ้งรัฐและท้องถิ่น  
มีนโยบายและการบริหารจัดการมุ่งไปที่การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านการพัฒนา 
หลักสูตร การสนับสนุนวิชาการและงบประมาณ ตลอดจนการบริหารบุคลากร ครู ภายใต้การฟัง 
ความเห็นจากสถานศึกษทำให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ครูมีหน้าที่ทำการสอนเพียงด้านเดียวโดยไม่ต้องทำหน้าที่อื่น เช่น ธุรการ หรือการเงิน
รวมทั้งมีรายได้สูง ไม่ต้องหางานอื่นทำเพื่อเสริมอาชีพทำให้ครูมีเวลาให้ผู้เรียนได้เต็มที่ส่งผลต่อ  
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในที่สุด 

4. ผู ้บริหารสถานศึกษา นอกจากจะเป็นบุคคลสายการศึกษาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ 
บุคคลภายนอกที่ประสบผลสำเร็จทางการบริหารภาคธุรกิจให้เข้ามาเป็นผู ้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาได้ทำให้การวางวิสัยทัศน์ทางการศึกษากว้างไกลขึ้นส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา  
ในทิศทางใหม่ได้ทางหนึ่ง 

5. การกำหนดให้ครูและผู้บริหารทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ยกเว้นผู้บริหาร 
ที่มาจากบุคคลภายนอก) และกำหนดเกณฑ์และประเภทของใบอนุญาตไว้ชัดเจน เป็นส่วนหนึ่ง 
ให้ได้ครูและผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพแท้จริง 

6. การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการแข่งขันและมาตรฐานเดียวมาเป็น  
การเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  มีความยืดหยุ่นและเรียนรู้จาก 
การแก้ปัญหาและประสบการณ์หรือการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง  ส่งผลให้เด็กลดความเครียด  
ซึ่งก่อนหน้านี้ นักเรียนญีปุ่่นมีสถิติฆา่ตัวตายอันเกิดจากความกดดัน และความเครียดทางการเรียนสูง 

7. การให้อำนาจการติดตาม ตรวจสอบการศึกษาเป็นเรื่องของคณะกรรมการการศึกษา  
ของจังหวัดและเทศบาลในความรับผิดชอบแล้วแต่กรณีโดยรัฐไม่เข้ามาติดตามส่งผลให้ท้องถิ่น  
มีอิสระในการกำหนดทิศทางและบริหารจัดการสถานศึกษาในความรับผิดชอบเป็นของตน 

8. การเสร ิมสร ้างค ุณล ักษณะที ่ด ี  (Character Building) ให ้ก ับเด ็กและเยาวชน 
เน้นการปลูกฝังความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จิตสำนึกต่อส่วนรวม ความรักชาติ ความตระหนักใน 
เพื่อนมนุษย์และการมีส่วนร่วมในสังคมนานาชาติ  โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อผลิตคนเก่ง ส่งผลให้เด็กและคนญี่ปุ่นได้รับการยอมรับในความมีระเบียบวินัย  
และความรับผิดชอบสูงในระดับนานาชาต ิ
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จุดด้อยในการบรหิารจัดการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
แม้ว่าโดยภาพรวมจะพบจุดเด่นทางการบริหารจัดการทั ้งระดับส่วนกลาง ท้องถิ่น  

และสถานศึกษาแต่ก็พบจุดด้อย ดังน้ี 
1. การเป็นประเทศและมีว ัฒนธรรมแข่งข ันของคนญี ่ป ุ ่นและการเร ียนการสอน 

ในสถานศึกษาที่เน้นการแข่งขัน ทำให้เด็กเกิดความเครียด สถิติการฆ่าตัวตายสูง 
2. การที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้กระจายอำนาจการบริหารไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะ  

ด้านบริหารบุคคลและงบประมาณ ที่ยังจัดซื้อจัดจ้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น  
อาจจะเหมาะสมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก แต่หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งคน  
เงิน ความรู้และเทคโนโลยี แล้วทำให้ขาดความคล่องตัวและเป็นอิสระเท่าที่ควร114 

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นใช้ระบบ “Lesson study group” ซึ่งก็คือ PLC โดยครูในโรงเรียนกลุ่ม 
หนึ่งรวมตัวกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์ที่ครูต้องการบรรลุ ร่วมกันตรวจสอบวิธีการที่ใช้อยู่
เดิม และคิดหาวิธีการใหม่ หรือปรับปรุงวิธีการเดิม ตามด้วยการนำไปปฏิบัติของครูแต่ละคนและ 
มีเพื่อนครูไปนั่งสังเกตการณ์เก็บข้อมูลที่มีเกิดขึ้นในชั้นเรียน (open classroom) สำหรับนำมาให้ 
feedback แก่เพื่อนครูในทีม เพื่อให้เพื่อนครูปรับปรุงวิธีการสอนของตน ขั้นตอนสุดท้ายคือกิจกรรม 
“Lesson study group” คือการทบทวนหลักการหรือทฤษฎีที่ใช้ และครูในทีมใช้ทฤษฎีนั้นในทาง 
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง115 

 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตและพัฒนาครู ระบบการศึกษาของ 

สิงคโปร ์มีหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ คือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry 
of Education – Singapore) รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก โดยถือว่าประชาชน
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็น  
การศึกษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาล้วนเป็นโรงเรียนของรัฐบาล
หรือกึ่งรัฐบาล สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์มีเฉพาะในระดับอนุบาลและโรงเรียนนานาชาติ  
เท่านั้นการศึกษาภาคบังคับของสิงคโปร์จะต้องเรียนรู้ 2 ภาษา ควบคู่กันไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 

 
114สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื ่อง รูปแบบ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2557),  
69-105. 

115วิจารณ์ พานิช, การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก : 7 การพัฒนาครูและผู้บริหาร
โรงเรียน, เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2560, เข้าถึงจาก http://www.go to know.org/posts. 
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เป็นภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม่ (mother tongue) อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) มาเลย์ 
หรือทมิฬ (อินเดีย) ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นระบบ 6+4+2 โดยมีระบบการศึกษาภาคบังคับ  
6 ปี จากอายุ 6 – 11 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของสิงคโปร์เป็นกลไกหลัก 
ในการบริหารจัดการเชิงนโยบายและกำกับดูแลการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดยเป็นผู้ประสานงาน
และกำหนดทิศทางนโยบายควบคุมดูแลการพัฒนาและการบริหาร โดยอาศัยกลไกรองรับหลายส่วน  
ทั้งในเชิงนโยบายการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรการบริการต่าง ๆ ต่อสถาบันการศึกษา โดยมี
ฝ่ายมหาวิทยาลัย ที่คอยทำหน้าที่ออกแบบนโยบายระดับมหาวิทยาลัย และประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นนโยบายจะลงมาที่  
ระดับสถาบันของรัฐ ซึ ่งการที่สิงคโปร์มีสถาบันการผลิตครูแห่งเดียวคือNational Institute for  
Education: NIE ที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาทางด้านการฝึกหัดครูทุกระดับ ดังนั้น ปัจจัยสำคัญ
ต่อการนำนโยบายการศึกษาด้านการผลิตครูไปสู่การปฏิบัติ คือการมอบอำนาจ โดยรัฐบาลยังคง  
สามารถเข้ามาควบคุมจำนวนการรับนักศึกษา และค่าเล่าเรียน มีการมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยเพียง
การบริหารจัดการ การจัดหลักสูตรและการจัดการบุคลากรเท่านั้น116 

การเข้าสู่วิชาชีพครูและการพัฒนา (Induction and Mentoring) 
รัฐบาลสิงคโปร์เชื่อว่า “ครู คือ หัวใจของการศึกษา” จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมวิชาชีพ 

ครูให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ จริงจังในการคัดเลือกคุณภาพและให้เงินเดือนสูง โดยกำหนดนโยบายให้ครู
ทุกคนมีเวลาปีละ 100 ชั่วโมง เพื่อการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยที่ครูใช้เวลาดังกล่าวได้หลาย  
รูปแบบ เช่น ไปรับการฝึกอบรมที่ NIE (National Institute of Education) ด้านสาระวิชาและวิธีการ 
จัดการเรียนการสอน ซึ่งการฝึกอบรมนี้อาจนำไปสู่การเรียนต่อระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป  แต่เวลา 
ดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้จัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนนั้นเอง โดยมีครูที่รู้สภาพของโรงเรียนและประเด็น
ที่ควรมีการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นผู้จัดกระบวนการสนับสนุน เช่น  จัดวงเรียนรู้ 
เรื่อง PBL (Project-Based Learning) เรื่องการใช้ ICT ในชั้นเรียน เป็นต้น และมีการจัดการวิจัย 
ปฏิบัติการ (action research) ในชั้นเรียนเพื่อค้นหาวิธีการบรรลุผลตามนโยบาย Thinking schools,  
Learning Nation และ Teach Less,Learn More นอกจากนั้น สิงคโปร์ยังมีระบบ “ครูสอนเก่ง”  
(Master teacher) ในทุกโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่ครูใหม่และเพื่อนครูที่ต้องการ 
คำแนะนำ117 

 
116ประวิต เอราวรณ์, “สิงคโปรค์ผลิตและพัฒนาครูอย่างไร,” วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561): 63-66. 
117เรื่องเดียวกัน, 107. 
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สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มีวิสัยทัศน์เพื่อความร่วมมือในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community) มีการดำเนินการชัดเจนในกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือเตรียมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่ง Teach Less,Learn More (TLLM) นั้น เป็นแนวคิด 
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน กล่าวได้ว่า  PLC ถือเป็นจุดแข็ง 
ของสิงคโปร์ ในการพัฒนาเครือข่ายครูที่สามารถทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
ด้วยการสนทนาและการสะท้อนกลับเป็นเสมือนวงจรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม
ในห้องเรียน PLC จะจัดพื ้นที ่ให้ครูได้นำการสนทนาและการขับเคลื ่อนการปรับปรุง พัฒนา 
แนวการปฏิบัติในห้องเรียนของตนเองเพ่ือความเป็นวิชาชีพของครูนั่นเอง 
 

เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก มีพื้นที่ 6,340 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากร 

กว่า 24 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก และการพัฒนาประชากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เห็นจากความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการศึกษา ถือว่ามีการพัฒนา  
ไปมาก ในปี 2009 และ 2012 เซี่ยงไฮ้ทำคะแนนประเมินผลสอบนานาชาติ PISA ได้เป็นอันดับ 1  
ของโลก ทั้งสามด้าน (การอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) นอกจากนี้ ยังมีอัตราการจบการศึกษา
ภาคบังคับสูงถึงร้อยละ 99 สถิติดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของนคร 
เซี่ยงไฮ้อย่างชัดเจน 

ภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐานของเซี่ยงไฮ้ 
เซี่ยงไฮ้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  

ซึ่งเป็นการศึกษาที่รัฐบาลจัดให้ฟรี โดยระบุให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่ตนเองอาศัย
อยู่ ครูในเซี่ยงไฮ้มีวุฒิปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำและต้องผ่านการฝึกอบรมในโรงเรียนเฉพาะทางเป็นเวลา  
1 ปี เมื่อเป็นครูแล้วต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนเป็นเวลา 360 ชั่วโมงต่อป1ี18 

ในช่วงปี 1990 - 2000 การปรับปรุงการศึกษามุ่งเน้นยกระดับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรือ
โรงเรียนที่อยู ่ห่างไกล เพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองโดยรัฐบาลจะจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณอย่างพอเพียงมีการแบ่งนักเรียนในโรงเรียนเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อครู
ในการดูแล และกำหนดให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มี
นักเรียนสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเกินไป ก่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่าง

 
118นี มินจิง, การปฏิรูปการศึกษาเซี่ยงไฮ้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน (สำนักงาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน) , เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  
WWW.qlf.or.th/Home/Contents/870 
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โรงเรียนในทุกระดับเซี ่ยงไฮ้ดำเนินการปฏิรูปในขั ้นที ่ 2 ในช่วงปี 2000 – 2013 โดยยังคงเน้น 
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ แต่เน้นไปที่การพัฒนาครู โดยมีการจัดการ
อบรมครูครั้งใหญ่ มีการส่งครูไปอบรมในสถาบันต่างประเทศ มีโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำสำหรับ
ผู้บริหาร ด้วยแนวคิดที่ว่าผู้บริหารดีจะก่อให้เกิดนโยบายดี ๆ ที่จะนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นได ้

เซี่ยงไฮ้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่ผ่านระบบ  
การให้คำปรึกษา ระบบการให้คำปรึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการสอนในเซี่ยงไฮ้เน้นให้อาจารย์
ผู้สอนรู้ถึงข้อบกพร่องของตน และสามารถรู้ได้ถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
ย่ิงขึ้นได้ ระบบการศึกษาในเซี่ยงไฮ้ยังเน้นให้อาจารย์มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้
และปรับปรุงข้อบกพร่องของตนโดยเน้นการสอนให้น้อยลงแต่เน้นจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้น ทั้งนี้  
สำหรับอาจารย์ใหม่ในโรงเรียนจะได้รับการดูแลและฝึกอบรมอย่างดีจากคณาจารย์อา วุโส โดยมี 
การรวมกลุ ่มของคณาจารย์ในการทำวิจ ัยและรวมกลุ ่มเพื ่อพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  
เป็นการรวมกลุ่มสำหรับการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนในชั้นเรียนผลงานวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ งของอาจารย์ 
ในโรงเรียน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากระบบการศึกษาในเซี่ยงไฮ้จะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด  
อันเนื ่องมาจากงานวิจัยที ่เพิ ่มขึ ้นของคณาจารย์ ส่วนการประชุมเพื ่อพัฒนาหลักสูตรจะเป็น  
การรวมกลุ่มของคณาจารย์ที ่สอนวิชาเดียวกันและชั้นปีเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา 
หลักสูตรร่วมกัน ประเมินผลความคืบหน้าของนักเรียน และเตรียมเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอน  
ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่เรียนตามเพื่อนไม่ทันในชั้นเรียน จะได้รับการรายงาน  
ในที่ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่าน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ 
ประการแรก การลดจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากโรงเรียนมีขนาดและคุณภาพ 

ที ่ต่างกัน รัฐบาลจึงตัดสินใจกำหนดนโยบายยุบโรงเรียนเล็กเพื ่อรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเ รียนขนาดใหญ่ 
และโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประการที่สอง การช่วยเหลือด้านการเงินแก่โรงเรียนชนบท เนื่องจากในอดีตรัฐบาลให้เงิน 
สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในชนบทน้อยกว่าโรงเรียนในเมือง ปัจจุบันรัฐบาลจึงเพิ่มเงิน
สนับสนุนให้แก่โรงเรียนในชนบทมากขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ  
การพัฒนาอาคารเรียน ห้องสมุด และการเพ่ิมเงินเดือนแก่ครูในชนบท เป็นต้น 

ประการที่สาม การจับคู่ระหว่างโรงเรียนที่มีคุณภาพกับโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพทาง  
การศึกษาเป็นแนวทางที่มีส่วนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้การศึกษาในเซี่ยงไฮ้
มีคุณภาพเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น เพราะโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพจะสามารถเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร
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และคุณภาพทางการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่านผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้จากความสำเร็จของโรงเรียนที่มี  
คุณภาพทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูที่มี
คุณภาพในโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพได้อีกด้วย119 

จีนสร้างวัฒนธรรมเปิดเผยชั ้นเรียน เป็นส่วนหนึ่งของระบบรับผิดชอบทางวิชาชีพ  
(professional accountability) และระบบร ับผ ิดชอบต่อสาธารณะ (public accountability)  
แต่ละโรงเรียนจัดกิจกรรม “กลุ่มเรียนรู้ของครู” (teacher study group) เป็นกลุ่มตามรายวิชา  
นำโดยครูสอนเก่ง(Master teacher) โดยจัดทุกสัปดาห์ เน้นการปรึกษาหารือกันเรื ่องหลักสูตร  
การเตรียมการสอน และแนวทางปรับปรุงชั ้นเรียนและมีช่องโทรทัศน์ครูสำหรับช่วยส่งเสริม   
การพัฒนาวิชาชีพครู ถือเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and research group 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งให้ความสำคัญ 
ในการพัฒนาครูผู้สอนเป็นอย่างมากโดยการรวมกลุ่มของคณาจารย์ในการทำวิจัยและรวมกลุ่มเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนในชั้นเรียน ประเมินผลความคืบหน้าของนักเรียน และเตรียมเนื ้อหาสำหรับ  
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาวิถีการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรแบบโรงเรียนที่เรียกว่า  
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่างหลากหลายรูปแบบ ในบริบทต่าง  ๆ ของแต่ละประเทศ  
ทั้งกรณีศึกษากลุ่มศึกษาบทเรียน หรือ Lesson study ในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ 
Problem-solving groups ของประเทศฟินแลนด์ การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and  
research group ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และ PLC แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ “Teach less, Learn  
more” ในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นสำคัญ 
 
  

 
119เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, บทเรียนจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมหานคร

เซี่ยงไฮ้, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก www.kriengsak.com/lessons-larned-
from-thedevelopment-of-quality-education-in-shsnghai. 
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แนวคิดเกี่ยวกบัการวิจัยอนาคต 
 

การวิจัยอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เ ป ็ น เทคน ิ คก า ร ว ิ จ ั ย อนาคต  

อีกเทคนิคหนึ่ง พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของทั้งเทคนิค EFR และเดลฟาย ได้รับการค้นคิด  
และพัฒนาขึ้นโดย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 1979 ซึ่ง EDFR เป็นเทคนิคการวิจัย 
อนาคตที่พัฒนาขึ้นโดยการนำจุดเด่นที่เป็นส่วนดีของทั้ง EFR และเดลฟาย มาใช้ประกอบกัน ส่วนดี 
ของทั้งสองเทคนิคช่วยแก้ไขวิธีการที่เป็นจุดอ่อนของแต่ละเทคนิคนั้น โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนและ
วิธีการของ EDFR คล้ายกับเทคนิคเดลฟาย จุดเด่นที่ทำให้ EDFR แตกต่างจากเดลฟาย คือ การใช้  
EFR ในรอบแรกของเดลฟายและให้โอกาสผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากรอบแรก
ของ EDFR และตอบอีก 2-3 รอบ ตามที่ต้องการตามวิธีการของเดลฟาย ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ EDFR  
แตกต่างจาก EFR ใน EFR ระหว่างการสัมภาษณ์ นักชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographer) ในเวลาที่ 
เหมาะสม สรุปผลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้วขอให้ผู้สัมภาษณ์ตรวจแก้ข้อผิดพลาดหรือทำให้ 
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นในคำตอบของตนใน EFR เท่านั้น แต่ยังสามารถรับคำตอบของกลุ่มโดยพิจารณา
คำตอบของกลุ่ม กลับไปพิจารณาคำตอบของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะได้รับการร้องขอให้ตอบ  
และประเมินค่าคำตอบที่รวบรวมไว้ในรอบแรกของ EDFR (การสัมภาษณ์ของ EFR) ซึ่งอาจจะไม่อยู่ 
ในความคิดของตนเอง วิธีการนี้จะกระทำ 2-3 รอบ เพื่อจะทำให้เกิดความสอดคล้องกันของกลุ่ม  
สำหรับขั้นตอนการวิจัยตามเทคนิค EDFR จุมพล พูลภัทรชีวิน ได้ทำการวิจัยเรื่อง The Future of  
Thai Universities within the Next-20 Years โดยใช้เทคนิค EDFR ในการวิจัยซึ ่งมีขั ้นตอนของ 
การวิจัย 5 ขั้น และจุมพล พูลภัทรชีวิน ได้อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การเตรียมผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื ่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน  

มีความเป็นไปได้หลายรูปแบบ ดังนั ้นกลุ่มบุคคลที่จะมองหรืออนาคตได้อย่างชัดเจนถูกต้องจึง  
จำเป็นต้องใช้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้น ๆ เป็นตัวอย่างในการศึกษาอนาคต ซึ่งถ้ามองในแง่ของสถิติ 
ก็มีความเชื่อว่าการคาดการณ์ของกลุ่มทรงคุณวุฒินั้น น่าจะเชื่อถือได้มากกว่าการคาดการณ์ของคน  
ทั่ว ๆ ไป และเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือ 
ในหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดนั้น บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่ เราปฏิเสธไม่ได้มักจะเป็น 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง ซึ่งอาจจะหมายถึงกลุ่มของผู้บริหาร กลุ่มผู้มีอำนาจ ผู้ที่รู้เรื่องนี้ผู้ที่เป็นผู้นำ  
ซึ่งนี่คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษา นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนก็มีความต้องการที่จะรู้ข้อมูล 
แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อประกอบการวางแผน 
กำหนดนโยบาย สำหรับเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยอนาคตนั้น จะมีลักษณะที่
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แตกต่างไปจากการวิจัยทั่ว ๆ ไป เพราะต้องเน้นผู้เชี่ยวชาญดังนั้นการเลือกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจึงมี  
ลักษณะเป็นแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) มากกว่าการสุ่ม (Random Sampling) และ
ถ้าการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงองค์การ หน่วยงาน หรือสังคมที่กำลัง
ศึกษาอยู่ก็จะต้องมี Trick ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพอสมควร เช่น ต้องเลือกผู้บริหารในหน่วยงานนั้น ๆ  
เป็นต้น โดยการเจาะจงเลือกเลยหรือจะใช้วิธีโยนลูก (Snowball Technique) ซึ่งมีระบบระเบียบมาก 
ขึ้นทำให้สามารถลดปัญหาเรื่องความลำเอียงไปได้ส่วนจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเท่าใดนั้นไม่มีเกณฑ์
แน่นอน แต่ควรจะมีจำนวนมากเข้าไว้ย่อมดีกว่า การเตรียมตัวกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Preparing Subject)  
เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากการวิจัยอนาคตโดยเฉพาะ 
EDFR หรือ Delphi น้ันเกินเวลามาก จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังนั้นจะต้องมีการติดต่อล่วงหน้าก่อนเสมอจะต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนและระเบียบวิธี  
เวลาที่จะใช้ในแต่ละรอบย้ำให้เห็นความสำคัญของการวิจัยครั้งนี้ให้ชัดเจนว่ามีจุดหมายและประโยชน์
อย่างไรบ้าง หลังจากนั้นถ้าผู้ทรงคุณวุฒิให้ความร่วมมือก็นัดวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์ในรอบ 
ที่ 1 ให้เรียบร้อยชัดเจน การเตรียมตัวผู ้ทรงคุณวุฒินี ้ นอกจากจะเป็นเครื ่องยืนยันว่าจะได้รับ 
ความร่วมมือแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้ใช้ความเชี่ยวชาญได้เต็มที่ มีเวลาคิด  
ล่วงหน้าจะให้ข้อมูลกับเราในลักษณะใดบ้าง 

ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์แบบ EDFR 
อาจจะยึดตามรูปแบบของ EFR คือ เริ่มสัมภาษณ์จาก Optimistic Realistic Scenario  

และตามด้วย Pessimistic Realistic Scenario แล้วก็ตามด้วย Most Probable Scenario ซึ่งมีข้อดี 
คือ ช่วยเตือนให้ผู้ทรงคุณวุฒินั้นคิดหลายแง่หลายมุมจะต้องคิดถึง 3 ภาพ เป็นอย่างต่ำแล้วก็มอง
อย่างมีระเบียบแต่อาจจะมีข้อเสียคือ ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเลือกมองภาพใดภาพหนึ่งก่อนก็มักจะพูดได้  
เต็มที่ แต่พอรวมถึงภาพอื่น ๆ อาจจะตอบว่าไม่มีแล้ว หมดแล้ว ก็ได้จึงทำให้ได้ภาพไม่ครบทั้ง 3 ภาพ 
ที่ต้องการ สำหรับการสัมภาษณ์แบบ EDFR อาจจะสัมภาษณ์โดยขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพูดถึงแนวโน้ม 
ที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ พูดรวมออกมา  
ในคราวเดียวกัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิที่จะเลือกเรื่องใดที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้ก่อนก็ได้ โดยใช้  
สถิติอย่างง่าย ๆ ในรอบที่ 2 และ 3 หรือในรอบต่อ ๆ ไปได้ นอกจากนั้นในการสัมภาษณ์แบบ EDFR น้ี  
ยังเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์สามารถเพิ่มประเด็นแนวโน้มที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนแรก ๆ ผนวกเข้าไปกับการสัมภาษณ์คนต่อ ๆ ไปได้ เพราะจุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตคือ  
การศึกษาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เนื่องจากในการสัมภาษณ์แบบ EDFR นี้  
เราสามารถให้ผู ้ทรงคุณวุฒิพูดถึงแนวโน้มใดที่เห็นว่าเป็นไปได้ก่อนก็ได้ ดังนั ้นเพื่อให้ได้ข้อมูล  
ที่น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งจึงต้องมีการตรวจสอบโดยใช้การสรุปสะสม (Cumulative Summarization  
Technique) ในทุกขั้นตอนหรือจะใช้การตรวจสอบและยืนยันความคิดของตนเองอีกครั้งหนึ่งก็ได ้
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ข้อที่ 3 สังเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ของ EDFR  

มาสังเคราะห์และวิเคราะห์รายละเอียดและระมัดระวังแล้วนำข้อมูลที่สังเคราะห์และวิเคราะห์แล้วนี้ 
เพื่อเขียนเป็นประเด็นหรือแนวโน้มในแบบสอบถามต่อไป 

ข้อที่ 4 พัฒนาแบบสอบถาม 
ผู ้ว ิจ ัยจะต้องนำประเด็นหรือแนวโน้มที ่ส ังเคราะห์แล้วมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  

โดยควรจะใช้ภาษาที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน พยายามคงความหมายเดิมของผู้ทรงคุณวุฒิไว้ให้มากที่สุด  
เท่าที่จะมากได้ คือ ถ้าผู้เชี่ยวชาญใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้วก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าไม่ค่อยชัดเจน  
และเรารู้ว่าในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึงอะไร เราก็ต้องแก้ไขคำพูดนั้นให้ตรงประเด็น  
มากที่สุดและจะต้องเขียนแนวโน้มที่มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้อ อย่าให้มีแนวโน้มย่อย ๆ เล็ก ๆ  
ในแนวโน้มใหญ่ พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่คลุมเครือ เช่น ดีขึ้น เลวลง เพิ่มขึ้น ควรใช้ภาษาที่แสดง
ความเป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่ส่อถึงทัศนคติหรือความลาดเอียง  
ของผู้วิจัย 

ข้อที่ 5 ใช้วิธีการของเดลฟาย 
ในขั้นนี้ผู ้เชี ่ยวชาญจะได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์และขอร้องให้อ่านและพิจารณา  

ข้อความแนวโน้มต่าง ๆ เหล่านั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะถูกขอร้องให้พิจารณาและเลือกว่าถ้าข้อความ 
แนวโน้มนั้นเกิดขึ้นจริงจะเป็นอนาคตภาพที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ และ ให้พิจารณาโอกาส 
ที่ข้อความเหล่านั้นจะเป็นไปได้ภายในเวลาที่กำหนด 

สำหรับจำนวนรอบที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลาและกำลังคน  
ของการวิจัย โดยที่การหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้นควรจะพิจารณาดูคำตอบที่ได้ในรอบต่าง  ๆ ว่ามี 
ความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) แล้วหรือยังหรือมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ของกลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมเรื่องเราศึกษามากพอหรือไม่ ถ้ามีมากพออาจจะหยุดในรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3  
ก็ได้ เรื่องจำนวนรอบนี้มีนักวิจัยศึกษาไว้โดยพบว่าการทำจำนวนรอบ 3 รอบ เป็นจำนวนรอบที่พอดี  
นั่นคือ ความคลาดเคลื่อนจะมีไม่มากต้ังแต่รอบที่ 3 ขึ้นไป ความแตกต่างของผลที่ได้ไม่มีนัยสำคัญ 

สรุปรูปแบบการใช้เทคนิค EDFR 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้องในข้างต้นจะพบว่า เทคนิค EDFR  

เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่มีความยืดหยุ่นสูง นักวิจัยสามารถเลือกใช้เทคนิคในรูปแบบต่าง  ๆ  
หรือปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัยได้ หากว่าผลของการนำไปใช้นั้นตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย  
ของการวิจัย สดใส ขณะรัตน์ ได้ทำการสรุปรูปแบบการใช้เทคนิค EDFR ที่ถูกต้องเป็นไปตามข้อตกลง
ของการวิจัยครั้งนี ้ กล่าวคือ มีความถูกต้องตามปรัชญาพื้นฐานของการวิจัยอนาคตและถูกต้อง  
ตามกระบวนการขั้นตอนการเก็บข้อมูลของเทคนิค EDFR สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รูปแบบการใช้เทคนิค EDFR 
เทคนิค EDFR รูปแบบที่ใช้ในวิจัยครั้งนี ้

1. การกำหนดช่วงเวลา 
ในการวิจัย 

2. การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
3. จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การสัมภาษณ์แบบ EDFR 
 

1. กำหนดอยู่ในช่วงมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี (Short Range 
Forecasting) 

2. คัดเลือกกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญให้ตรงกับจุดเน้นของการวิจัยโดย 
ความมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้  
กลุ่มที่ 1 กลุ ่มผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที ่บริหาร

จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จำนวน 6 คน  

กลุ่มที่ 2 กล ุ ่ มรองผ ู ้ อำนวยการ โรงเร ี ยนม ั ธยมศ ึ กษา  
จำนวน 5 คน  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน  
กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการ 

จำนวน 5 คน จำนวนผู ้เชี ่ยวชาญได้กำหนดตาม
บทบาทหน้าที ่ ซ ึ ่งขึ ้นอยู ่ก ับความเหมาะสมโดย
กำหนดจำนวน 21 คน (Macmillan) เป ็นการ
ส ัมภาษณ์ท ี ่ม ีล ักษณะเฉพาะต ัว เป ็นแบบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) คือ มีการ
เตรียมหัวข้อหรือประเด็นสัมภาษณ์ไว้ล ่วงหน้า
กำหนดอยู ่ในช่วงมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
(Short Range Forecasting) 

3. ใช้เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization)  

4. สัมภาษณ์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมที่สุด จำนวนตั้งแต่ 2 รอบ 
ขึ ้นไป โดย EDFR รอบที ่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญ 
และรอบที ่ 2 – รอบที ่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม  
1. EDFR รอบที่ 1 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้วนำผลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อสร้างเครื่องมือที่เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ 
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ตารางที่ 1 รูปแบบการใช้เทคนิค EDFR (ตอ่) 
เทคนิค EDFR รูปแบบที่ใช้ในวิจัยครั้งนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ค่าสถิติทีใ่ช ้
5.1 ค่าสถิติที ่ใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการพิจารณาข้อกระทำ
แนวโน้มเป็นไปได้ 

5.2 ค่าสถิติที ่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการพ ิ จารณาความ
สอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5.3 ค่าสถิติที่ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาแนวโน้มที่พึง
ประสงค์/ไม่พึงประสงค ์

5.4 ค่าสถิติของกระทง
แนวโน้มและความ
สอดคล้องของผู้ทรงคุณที่
ใช้ในการรายงานผล 

 
6. รูปแบบการรายงานผล 

2. EDFR รอบที ่ 2 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที ่สร้างขึ้น
ดังกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เป็น
ค่าสถิติพื ้นฐานบันทึกตกลงในแบบสอบถามเดิมแล้วส่ง 
แบบสอบถามนั้นกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมตอบอีกครั้ง 

3. EDFR รอบที ่ 3 ผู ้เชี ่ยวชาญกลุ ่มเดิมตอบแบบสอบถาม 
ฉบับเดิมที่มีค่าสถิติพื้นฐานอยู่ เพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง
คำตอบ 

 
นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 
ค่ามัธยฐาน (Md.) มีค่า 3.5 ขึ้นไป 
ค่ามัธยฐาน (Md.) มีค่า 3.5 ขึ้นไป 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีค่าไม่เกนิ 1.5 
และ/หรือค่าฐานนิยมลบด้วยคา่มัธยฐาน (Mo.-MD.) มีค่าไม่เกิน 1.0 
ร้อยละ 80 ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นแนวโน้มที่
พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์แนวโน้มรอบสุดท้าย มีค่ามธัยฐาน 
(Md.) มีค่า 3.5 ขึ้นไป 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีค่าไม่เกนิ 1.5  
ค่าฐานนิยมลบด้วยค่ามัธยฐาน (Mo.-MD.) มีค่าไม่เกิน 1.0 
 
 
 
 
 
รายงานตามการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด(Most-probable 
Scenario) และเหมาะสมที่สุด 

 
ที่มา : จุมพล พูลภัทรชีวิน, เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 57-84. 
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1. กำหนดและเตรียมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิขั้นนี้นับว่าสำคัญและจำเป็นมากเราเชื่อว่าได้กลุ่ม  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจริง ๆ ทำให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น ส่วนการเตรียมตัวกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ยิ่งมีความจำเป็น เพราะผู้ทรงคุณวุฒิอาจมองไม่เห็นความสำคัญของการวิจัยลักษณะนี้ 
หรืออาจไม่มีเวลาให้ผู้วิจัยได้เต็มที่ ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการส่วนตัว อธิบาย  
ถึงจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ของการวิจัย เวลาที่ต้องใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัยย้ำถึง 
ความจำเป็นและความสำคัญของการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงขอความร่วมมือถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ  
ก็จำเป็นต้องไปหาผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่อไป ถ้าได้รับความร่วมมือก็ขอนัดวันและเวลาสำหรับสัมภาษณ์
การเตรียมผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว นอกจากจะทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว 
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและความคิดล่วงหน้า
ช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้น 

2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) การสัมภาษณ์มีลักษณะและขั้นตอนคล้าย EFR แต่ EDFR  
มีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ที่จะสนองตอบต่อ
จุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจัยได้ คือ อาจยืดตามรูปแบบ EFR โดยเริ่ม 
จาก Optimistic Realistic (O-R) Pessimistic Realistic (P-R) และ Most Realistic (M-R) ตามลำดับ 
หรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้และน่าจะเป็นโดยไม่คำนึง  
ว่าแนวโน้มเหล่านั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการทำ EDFR รอบที่สองและสาม ถ้าหากผู้วิจัย 
สนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพแบบ EFR ผู้วิจัยก็สามารถทำได้โดยการออกแบบสอบถาม 
ที่จะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอย่างเป็นระบบได้ 

3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือสำหรับทำเดลฟาย 

4. สร้างเครื่องมือ 
5. ทำเดลฟาย (EDFR รอบที่ 2, 3 ...) 
6. เขียนอนาคตภาพ 
ข้อเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กับ Delphi ดังนี ้
1. EDFR กับ Delphi ตรงที่ในรอบแรกของการทำวิจัยนั้น EDFR ใช้การสัมภาษณ์แบบ  

EFR ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยได้แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด และทุกแนวโน้มจะนำไป 
ศึกษาต่อในรอบที่สองและสาม การทำเช่นนี้เป็นการเคารพความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างแท้จริง 

2. การวิจัยแบบเดลฟายตามรูปแบบเดิมนั้นมักจะเริ่มด้วยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์
ที่มีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองในการเก็บข้อมูลรอบที่หนึ่ง วิธีการนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการดูถูก  
(Underestimate) ความเช่ียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะไปจำกัดข้อมูลที่ควรจะได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการกำหนดกรอบความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้วิจัย ตัวอย่างเช่น ถ้าผู ้วิจัยสนใจจะศึกษา
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แนวโน้มของการศึกษาไทยใน 10 ปีข้างหน้า ผู้วิจัยอาจสร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมแนวโน้ม 
เฉพาะที่ผู้วิจัยคิดว่าสอดคล้องและสำคัญ การทำเช่นนี้ผู้วิจัยอาจจะละเลยแนวโน้มหรือประเด็นที่
สำคัญอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยคาดไม่ถึงหรือไม่รู้ไปอย่างน่าเสียดาย ถึงแม้ว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิดก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิก็อาจไม่ตอบเพราะขี้เกียจเขียนหรือเพราะถูกชักนำ  
ให้คิดเพราะเรื่องที่ถูกถามในแบบสอบถาม ทำให้ลืมประเด็นที่น่าสนใจไปได้ แต่ถ้าหากมีการสัมภาษณ์
ในรอบแรกผู้วิจัยก็ได้แนวโน้มและประเด็นที่สอดคล้องมากที่สุดซึ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
อนาคตได้ดีกว่า และยิ่งไปกว่านั้นแนวโน้มทุกแนวโน้มยังได้รับการพิจารณาจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
อีกใน EDFR รอบที่ 2, 3, วิธี EDFR จึงน่าจะเป็นวิธีวิจัยที่ได้แนวโน้มอย่างครอบคลุมเป็นระบบและ
น่าเช่ือถือมากกว่าเดลฟาย 

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กับ EFR มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. EDFR ต่างจาก EFR ที ่ระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ EFR ใช้การสัมภาษณ์รอบเดียว  

ส่วน EDFR ใช้การสัมภาษณ์รอบแรกแล้วตามด้วยเดลฟายในรอบที่ 2, 3, วิธีการของ EDFR จึงมี 
ระบบของการได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้มากกว่า 

2. ผลสรุปของการวิจัยแบบ EDFR โดยเลือกเอาแนวโน้มที่มีฉันทมติระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ 
จุดอ่อนของวิธีนี้คือ การขาดระบบที่น่าเช่ือถือในการพิจารณาแนวโน้มที่มีฉันทามติและโดยระเบียบวิธี
อาจทำให้แนวโน้มที ่สำคัญหลุดไป เพราะเป็นไปได้ว่ามีผู ้ทรงคุณวุฒิที ่พูดถึงแนวโน้มเหล่านี้  
ผู้ทรงคุณวุฒิคนอื่น ตลอดจนผู้วิจัยก็อาจลืมนึกไม่ถึงหรือไม่รู้จึงไม่ได้พูดถึงแนวโน้มเหล่านั้น แนวโน้ม  
เหล่านั้นจึงหลุดออกไปจากผลการวิจัยเพราะไม่มีฉันทามติ ส่วนการวิจัยแบบ EDFR จะมีแนวโน้มที่ได้
จากการสัมภาษณ์ในรอบแรกป้อนกลับไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนพิจารณาอีก ในการทำเดลฟายทำให้  
ทุกแนวโน้มได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบเท่าเทียมกัน ผลสรุปที่ได้จากการทำวิจัยแบบ EDFR  
จึงเป็นระบบและได้แนวคิดครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากกว่า EFR ข้อเปรียบเทยีบระหว่าง EDFR EFR 
และ Delphi รายละเอียด120 ดังตารางที่ 2 

  

 
120จุมพล พูลภัทรชีวิน, เทคนิคการวิจัยออกแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 

Future Research) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 97-100. 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระหว่าง EDFR EFR และ Delphi 
ข้อความ EDFR EFR Delphi 

1. ระเบียบวิธีวิจัย สัมภาษณ์รอบ
แรกแบบ EFR 
แล ้วตามด ้ วย 
Delphi รอบที่  
2 ,3  ทำให ้ ได้
ข้อมูลน่าเชื่อถือ
มากขึ้น 

สัมภาษณ์รอบเดียวโดยไม่
มีโครงสร้างการสัมภาษณ์ 
ไม่มีการชี้นำเป็นแบบเปิด
อย่างอิสระ ผู้วิจัยมีหัวข้อ
ประกอบเพื่อกันลืม มีการ
แ บ ่ ง ช ่ ว ง ส ั ม ภ า ษ ณ์
ออกเป็นช่วง ๆ อาจแบ่ง
ตามหัวข้อหรือตามเวลา 

สัมภาษณ์หรือสอบถามโดยมี
โครงสร้างที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นใน
การเติมข้อมูลรอบแรกเป็น
การกำหนดกรอบแนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญ แม้จะเป็นคำถาม
แบบเปิดหรือสัมภาษณ์แบบ
เปิดเรื ่องอื ่นผู ้ถ ูกสัมภาษณ์
หรือ 

2. ผลสรุปการวิจัย ได้แนวโน้ม
อย่างเป็นระบบ
และเป็นฉันทา
มติของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

โดยผู้วิจัยทำการสรุปการ
สัมภาษณ์จากบันทึกที่จด
ไ ว ้ แ ล ะ ข อ ใ ห ้ ผ ู ้ ถู ก
สัมภาษณ์จะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขคำ
ส ัมภาษณ์ได ้ส ัมภาษณ์
รอบเดียวจึงขาดระบบที่
น่าเชื่อถือ เพราะข้อสรุป
อาจไม่ใช ่ฉ ันทามติของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่
ตอบเพราะถ ูกช ักนำให ้คิด
เฉพาะเรื่องที่ถามแม้จะมีการ
ยืนยันคำตอบรอบที ่ 2,3 ก็
อาจทำให้ผู้เชี่ยวชาญถูกจำกัด
ความคิดเห็นอาจสรุปได้ไม่
ค ร อ บ ค ล ุ ม เ พ ร า ะ ก า ร มี
โครงสร้างตั ้งแต่แรกจึงสรุป
ฉันทามติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

 
จากตารางสรุปได้ว่า การใช้เทคนิค EDFR เป็นการรวมระหว่างเทคนิค EFR และเทคนิค 

เดลฟายเข้าด้วยกันโดยรอบแรกสัมภาษณ์แบบ EFR และรอบ 2, 3 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ จึงพบว่า เทคนิค EDFR เป็นเทคนิคที่ออกแบบเพื่อแก้ไขจุดด้อยของเทคนิค  
EFR และเทคนิคเดลฟาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เทคนิค EDFR เพื่อการวิจัย “การบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา” ในครั้งนี ้

 
แนวคิดเกี่ยวกบัทัศนะ 

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานี้
เป็นงานวิจัยที่มีขั ้นตอนการแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที ่
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ความหมายของทัศนะ 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความหมายของทัศนะตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี ้
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานศึกษา พ.ศ.2542 ระบุว่า ทัศนะ หมายถึง การเห็น  

ความเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง121 

พรนิภา ยันนาคี ชุติมา ศิริจันทรา ธนันต์ชัย นพแก้ว และบวร บัวขาว ระบุ ว่า ทัศนะ  
หมายถึง ความคิดเห็นเป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความรู้  
การรับรู้ หรือประสบการณ์ที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับมา โดยบุคคลอาจจะแสดงความคิดเห็นออกมาทางใด 
ทางหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการพูด ลักษณะท่าทาง หรืออาจไม่แสดงออกเลยก็ได้122 

เสกสรร วัฒนพงษ์ กล่าวว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความเชื่อ ทัศนะ  
การวินิจฉัย การพิจารณาหรือการประเมินผลอย่างมีรูปแบบ โดยได้รับอิทธิพลมาจากทัศนคติและ
ข้อเท็จจริง ความรู้ที่มีอยู่ของผู้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นอาจแสดงออกโดยการพูดหรือการเขียนก็ได1้23 

วัตรภู อาจหาญ กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อ ความคิดและทัศนคติ ซึ่งต้องอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์และพฤติกรรม
ระหว่างบุคคลเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาก่อนตัดสินใจแสดงออกมา การลงความเห็นอาจเป็นไปใน 
ลักษณะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นความถูกต้องหรือไม่ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็น ประกอบด้วยความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม124  

 
121ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2546). 
122พรนิภา ยันนาคี ชุติมา ศิริจันทรา ธนันต์ชัย นพแก้ว และบวร บัวขาว, “การสำรวจ

ความต้องการการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในจังหวัดลพบุรี,” วารสารกำแพงแสน ปีที่ 1, 
ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2546): 142. 

123เสกสรร วัฒนพงษ,์ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการประสานงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทางหลวงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางประกง)” (ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542), 141. 

124วัตรภู อาจหาญ, “ปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกอง
วิชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542), 8. 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดทัศนะ 
ทัศนะหรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเกิดขึ้นได้โดยมีองค์ประกอบ  

ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดทัศนะได้หลายประการ ซึ่ง ฟอสเตอร ์(Foster) ได้สรุปมูลเหตุไว้ ดังนี ้
1. ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่อสิ่งของ ต่อหมู่คณะ ต่อเรื่องราว 

ต่าง ๆ หรือต่อสถานการณ์ ทัศนะเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในตังบุคคลนั้นได้เนื่องจากการได้รับการพบเห็น  
ความคุ้นเคยในสิ่งเหล่านั้น ซึ่งก็คือประสบการณ ์

2. ระบบค่านิยมและการตัดสินค่านิยม เนื่องจากกลุ่มคนแต่ละกลุ่มจะมีระบบค่านิยมและ 
การตัดสินค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้บุคคลในแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไม่ตรงกันได ้

นอกจากนี้ จำเรียง ภาวิจิตร กล่าวว่า อิทธิพลที่อาจก่อให้เกิดทัศนะต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ของบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับกลุ่มทางสังคม ดังนี ้

1. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) คือการที่กลุ่มคนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างย่อมมี 
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น เด็กวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ปกครองจึง
ทำให้วัยรุ่นมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ปกครองจนอาจเกิดปัญหาในครอบครัวได้ 

2. กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) โดยปกติคนที่คบหาสมาคมกัน หรือกระทำสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งร่วมกันมีความร่วมกันย่อมมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที ่คล้ายคลึงกัน หรือมีความร่วมกั น 
ที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น กลุ่มคนที่มีอาชีพเดียวกันย่อมมีทัศนะในเรื่องเดียวกัน 

3. กลุ่มกระตือรือร้นหรือกลุ่มเฉื่อยชา (Active and Passive Groups) คือ การที่บุคคล 
ที่มีความสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ย่อมมีความรู้สึกกระตือรือร้นเป็นพิเศษ
ในเรื่องนั้น ๆ จนก่อให้เกิดเป็นกลุ่มผลประโยชน์ได้ในที่สุด และสามารถมีอิทธิพลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยการสามารถจูงใจให้บุคคลอื่นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นนั้นซึ่งจะมีลักษณะตรงข้ามกับ
กลุ่มเฉื่อยชาที่จะไม่มีบทบาทต่อเรื่องนั้น ๆ 125 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดหรือ 
เหตุการณ์ใด โดยอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความรู้สึก โดยอาจมีความรู้สึกได้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย โดยแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียนหรือการสื่อสารทางใดทางหนึ่ง 

  

 
125สนทยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์ และ พรประภา แสงสินเจริญชัย, 

“ความรู้และทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยงคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร” (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555), 24. 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 ระบบการศึกษา กล่าวว่า  
โครงสร้างของระบบการศึกษาไทยปัจจุบันมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับการศึกษา  
ขั ้นพื ้นฐานต้องจัดอย่างน้อย 12 ปี ซึ ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย การศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี    
(3 ระดับชั้น) และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี126 

กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการไว้ตามข้อหนึ่งวงเล็บสาม   
ว่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เป็นการศึกษาที ่มุ ่งให้ผู ้เร ียนได้พัฒนาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในด้านต่าง  ๆ ต่อจากระดับ 
ประถมศึกษาเพื่อให้รู ้ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัย โดยปกติใช้เวลา 3 ปี  
2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความ
สนใจและความถนัดเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมที่จำเป็นโดยปกติใช้เวลา 3 ปี และตามข้อสอง การศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็น  
พื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นแหล่งกำลังแรงงานที่มีฝีมือ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพ
ชั้นสูงต่อไป127 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา128 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยกำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ  
ที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

 
126“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116,  

ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 6. 
127กระทรวงศึกษาธิการ, “กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120, ตอนที่ 36 ก (1 พฤษภาคม 2546): 23-24. 
128กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ 98 ง (18 สิงหาคม 2553): 62. 
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มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับการศึกษา  
ที่ตั ้งอยู่ในเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี ้ให้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น ณ ขณะนั้นมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน  
2,361 โรงเรียน และข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ้นจำนวน 2,358 โรงเรียน129 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4  
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของชาติโดยภาพรวม  
ดังนั้น สถานศึกษาทุกระดับจึงต้องดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึ กษา 
ที่ระบุไว้ในมาตรา 24 ดังนี้ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น  
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ  
อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยากรประเภทต่าง ๆ 

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ 

นอกจากนี้ มาตรา 23 ยังได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมถึง  
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั ้งความรู ้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของระดับมัธยมศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

 
129สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กลุ่มสารสนเทศ, ข้อมูลโรงเรียน

มัธยมสังกัดสำนักการบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2562, 
เข้าถึงได้จาก http://www.bopp-bec.info/home/?page_id=14038. 
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1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว  
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ  
ประสบการณ์เรื ่อง การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้กำหนดการบริหารงาน  
สถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารงานสถานศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 39  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254 5  
กล่าวไว้ว่า ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยตรง สถานศึกษาดำเนินการจัดการ
ตามขอบข่ายของภารกิจตามแนวการกระจายอำนาจการบริหารทั้ง 4 ด้าน ตามข้อเสนอแนะของ
สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา คือ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน  
บุคคลและด้านการบริหารทั่วไป130 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนทั้ง  
4 ด้าน ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ส่วนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ระบุบทบาทและหน้าที่ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้ 

1. บทบาทและหน้าที ่ของโรงเร ียนมัธยมศึกษาต่อผู ้ เร ียน คือ การพัฒนาวัยรุ่น  
ให้เจริญเติบโตในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์และสังคม ในการที่จะพัฒนาวัยรุ่นในทุกด้านได้นั้น  
จะต้องคำนึงถึงลักษณะนิสัย ความต้องการ และความสนใจของวัยรุ่นเป็นสำคัญ 

2. บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อสังคมและชุมชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) โรงเรียนมัธยมศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่วัยรุ่นในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  
เพื่อให้เขามีความรู้ ความสามารถ มีอาชีพ สามารถปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) โรงเรียน
มัธยมศึกษามีหน้าที่ยกระดับความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชนและสังคม 3) โรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีบทบาทและหน้าที่เป็นสนามฝึกความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน ประชาธิปไตยที่ถูกต้องควร
เกิดขึ้นที่โรงเรียนและแพร่กระจ่ายไปสู่ชุมชน 4) โรงเรียนมัธยมศึกษาจะต้องศึกษาถึงลักษณะปัญหา  
และความต้องการของชุมชนเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกและจัดเนื ้อหาวิชาให้เหมาะสม  

 
130กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545,” (กรุงเทพฯ: องค์การรับสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545), 36. 
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5) โรงเรียนมัธยมศึกษามีส่วนช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยอาจนำเอาปัญหาเหล่านั้นมาบรรจุ
เป็นเนื้อหาสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหา มีประสบการณ์ 
ในการวิเคราะห์และพยายามในการแก้ปัญหาของชุมชน 6) โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่
ความรู้และวิทยาการให้แก่ชุมชน 7) โรงเรียนมัธยมศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนในด้านต่าง  ๆ  
8) โรงเรียนมัธยมศึกษามีหน้าที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน131 

นอกจากนี้ ศักดิ ์สิน ช่องดารากุล กล่าวว่า เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 1) ความเป็นคนดี นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคล  
ที่อยู่ในช่วงของวัยเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ หลักการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสร้างขึ้นภายใต้
ปรัชญาของสังคมเมืองซึ่งเป็นปรัชญาแนวสังคมการผลิตทำให้การศึกษามีหน้าที่ให้ความรู้ ทักษะ และ 
วิธีคิด ที่ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำการผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยการสร้างและ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ซึ่งมักจะมีประสิทธิภาพในการทำลายสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ  
อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังส่งผลให้เกิดสังคมที่เน้นค่านิยมในการบริโภค มีการบริโภคที่เกิน  
ความจำเป็นอย่างไม่จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีจุดสิ้นสุดปราศจากความตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคฝ่ายหนึ่ง กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต  
และเป็นที่อยู ่อาศัยของคนอีกฝ่ายหนึ่ง อีกทั้งส่งเสริมให้คนอยู่เหนือธรรมชาติ และมีฐานะเป็น  
ผู้แสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติมากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แต่ในการจัดการศึกษาปัจจุบัน
โรงเรียนต้องทำหน้าที่พัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้  
(1) ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะที่สำคัญ คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้มากกว่า  
1 ภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและชอบธรรม มีความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้องและมีคุณค่าต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ  
พัฒนาตนเอง งานอาชีพ และสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2) ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะที่ สังคม
ต้องการ คือ มีจิตใจรักชาติศาสน์ กษัตริย์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย และสังคมแบบประชาธิปไตย
มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อบุคคล องค์กร และสถาบันที่มีความผูกพันกับตนเองครอบครัวและชุมชน   
มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีคุณค่าที ่สูงขึ ้น อยู ่อย่างพอเพียงกล่าวคือ รู ้จักประมาณตนเพื ่อความสุขของตนเอง  
ครอบครัว ชุมชนและสังคม มุ่งมั่นในการทำงาน และการประกอบอาชีพสุจริตเพื่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ของการทำงาน และการประกอบอาชีพ รักความเป็นไทย มีความภูมิใจ และมีจิตสาธารณะ  

 
131มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การจัดระบบการศึกษา หน่วยที่ 7-10 (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 26. 
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2) มีความรู้ตามระดับชั ้นที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมีความสามารถ  
ในการนำความรู้ไปใช้เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 3) อยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่เป็นสุข  
โดยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทยอย่างดีและมีเหตุผลในสังคมทุกระดับ132 
 
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนยุทธศาสตร์การศึกษา คือ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทรัพยากร  

ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันเป็น 
ผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ อาทิ เป็นตัวกำหนดรูปแบบ 
รวมถึงบทบาทของการปฏิบัติงานขององค์กร กำหนดรูปแบบการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์กรสามารถ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดรูปแบบของการช่วยส่งเสริมการจัดการภาครัฐ  
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น133 

ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เป็นการวิเคราะห์ถึง 
การพัฒนาจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ คนไทย 
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ  
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา134 

 
132ศักดิ ์สิน ช่องดารากุล, “ยุทธศาสตร์ที ่น่าจะนำมาสู ่การจัดการมัธยมศึกษาที ่ดีมี  

คุณภาพ,” วารสารวิชาการ 14, 1 (มกราคม – มีนาคม 2554): 88-89. 
133จักษวัชร ศิริวรรณ, การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ , เข้าถึงเมื่อ 

5 พฤษภาคม 2562, เข้าได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/437655. 
134สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579, เข้าถึงเมื่อ 

30 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://backoffice.onec go.th/uploaded/Outstand/2017-
EdPlan60-79.pdf. 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้อง 

ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา  
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมี  
ความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที ่ด ีรอบด้านและมีสุขภาวะที ่ด ีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร  
ยุคใหม่และอื ่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ  
5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี ้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ให้มีคุณภาพ  
เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
ในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศกึษา  
โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education  
for All)หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  
(All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติ 
ด้านสิ ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญ 
ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของ 
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญ ที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและ  
ทุกกลุ ่มเป้าหมาย ซึ ่งหมายรวมถึง กลุ ่มผู ้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่  
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ  
ตนเอง 

นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนและคุณภาพทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวการ 
ดำเนินการในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาท
ครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะ  
วิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” หรือ “โค็ช” เป็น “ครูสอน” สร้าง 
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึ งการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้  
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และ 
มีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา 
อบรมครู และการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา  
ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเป้าประสงค์ ให้ผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ 
และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง ซึ่งกำหนดประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกำหนดตัวชี้ วัด 
ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ  
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ตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ผู ้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู ้ และการวัดประเมินผล  
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที ่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู ้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีแนวทาง 
การดำเนินการ ที ่ต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community: PLC) ด้วย135 

จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เห็นได้ว่าสถานศึกษาต้องมีการบริหาร 
จัดการชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางวิชาชีพ เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพ
ขั้นสูงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู ้วิจัยศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยเกี ่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยต่างประเทศซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 

งานวิจัยภายในประเทศ 
วรลักษณ์ ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง ได้ทำวิจัยเรื ่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพครูสู ่การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ได้ทำการวิเคราะห์ 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน โดยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาบทความและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ พร้อมทั้งนำเสนอบทส รุป 
และข้อเสนอในการประยุกต์กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  
และเสนอว่าผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจและมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะสัมผัสรับรู้
สภาวะขององค์กรที่เป็นอยู่ เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับลึกของวัฒนธรรมองค์กร136 

 
135สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย, 2562). 

136วรลักษณ์ ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง, “โรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ครูเพื ่อการพัฒนาวิชาชีพครูที ่เน้นผู ้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ ,” วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 25, 1 (มกราคม-มีนาคม 2557): 1-10. 
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มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ได้ทำการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน  
แห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร  
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ ได้แก่  
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ 
และวิธีดำเนินการ 29 วิธีดำเนินการ โดยครูและบุคลากรควรร่วมกันออกแบบวิธีการวัดและ 
ประเมินผลร่วมกันระหว่างครูแต่ละวิชา และหรือแต่ละกลุ่มสาระ และควรจัดประชุมหารือเพื่อ
ประเมินผลการวัดและประเมินผลร่วมกัน และดำเนินการปรับปรุงเพื ่อให้ได้ผลลัพธ์ที ่ด ีขึ้น  
ตามลำดับ137 

อนุสรา สุวรรณวงศ์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชน  
แห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อ  
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) กลยุทธ์การปฏิรูปการบริหารบุคลากรสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 3) กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 4) กลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5) กลยุทธ์กระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ138 

ชุลีพร เกลี้ยงสง และทวีวัฒน ์ปิตยานนท์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  สังกัดกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน และวัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
ของสมาชิกในสถานศึกษา การกำหนดทิศทางที่ชัดเจน การประสานหรือร่วมมือกันของสมาชิก  
ในสถานศึกษา การให้การสนับสนุนการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการสื่อสารการให้อำนาจบุคลากร การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และความรู้สึกเป็นหนึ่งของ  

 
137มินตรา ลายสนิทเสรีกุล, “กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร,” วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางการศึกษา 9,3 (2557): 392-406. 

138อนุสรา สุวรรณวงศ์, “กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน” (ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา 
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2558), ง. 
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องค์การ 2) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การเพื ่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานฯ มีจำนวน 5 ด้าน และ 3) กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้มีจำนวน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การกำหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์
การให้การสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา กลยุทธ์การประสานความร่วมมือของสมาชิก กลยุทธ์  
การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และกลยุทธ์ความรับผิดชอบของ  
สมาชิกในสถานศึกษา139 

ปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล ได้ทำการวิจ ัยเรื ่อง พัฒนารูปแบบชุมชน 
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมการเรียนรู้ การคิด
แบบปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ใช้รวมทั ้งทักษะการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนเพิ ่มสูงขึ้ น และผลการเรียนรู ้ในวิชาคณิตศาสตร์  และ 
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ซึ่งวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ครูต้องเรียนรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่โดยครูร่วมกันเรียนรู้140 

เอกพล อยู่ภักดี ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยศึกษาระดับ
ของปัจจัยทางการบริหาร ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ  
ปัจจัยทางการบริหารกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ผู้บริหารและครู จำนวน 311 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ความสัมพันธ์  
ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ

 
139ชุลีพร เกลี้ยงสง และทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, “กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 5, 1  
(มกราคม – เมษายน 2558): 86 – 98. 

140ปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล, “พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเร ียนรู้  
เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา,” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 6, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม  
2557). 
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ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ทุกด้าน ปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัวทำนายที่ส่งผลต่อ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน โดยปัจจัยทางการบริหารจำนวน 4 ปัจจัย ที่ร่วมกัน 
พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ 2) ระบบขององค์การ   
3) โครงสร้างขององค์การ และ 4) การบริหารจัดการ ซึ ่งทั ้ง 4 ปัจจัยร่วมกันพยากรณ์ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน ได้ร้อยละ 63.2141 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพและแนวทาง 
การนำมาใช้ในสถานศึกษา พบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC คือวิธีการในการพัฒนาครู
โดยจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่าย  
ในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน PLC มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ 1) เป็นชุมชน 
ที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู ่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) เป็นชุมชนที่มีฉันทะและความศรัทธา 
ในการทำงาน 3) เป็นชุมชนที ่เอื ้ออาทร มีคุณธรรมและกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ และ  
4) เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื ่อนให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ การนำ PLC มาใช้ใน 
สถานศึกษา สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน  
ซึ่งมีขั้นตอนที่สำคัญ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วม และขั้นกำหนด
กิจกรรมการพัฒนา 2) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 3)ขั้นสังเกตผล
การปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่สมาชิกแต่ละคนนำผลการปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนาโดยเทียบกับ  
เป้าหมายที่ตั ้งไว้ โดยปกตินิยมใช้การทบทวน ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นเครื ่องมือในการสังเกต  
การปฏิบัติงาน และ 4) ขั้นสะท้อนผล เป็นขั้นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนของครู ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน  
ผู้ปกครอง และกรรการสถานศึกษา เป็นหลัก การนำ PLC มาใช้ในโรงเรียนจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไข 5 ประการ ได้แก่ ความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
ความรู้ ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมของสมาชิก เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
และการแบ่งปันการปฏิบัติ142 

 
141เอกพล อยู่ภักดี, “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30,” วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม,  
2560): 36. 

142ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, “ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพและแนวทางการนำมาใช้ใน 
สถานศึกษา,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10, 1 (มกราคม – มิถุนายน  
2560): 34. 
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วาสนา ทองทวียิ่งยศ ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า 1) การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก และ 3) ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครู  
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำทางวิชาการ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบรรยากาศ 
องค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามลำดับ สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 79.30 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01143 

ธัญยพร บุญรักษา ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  
อยู่ในระดับสูงมาก คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมในโรงเรียน ปัจจัยด้านโครงสร้างโรงเรียน 
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย1์44 

สุธิภรณ์ ขนอม และคณะ ได้ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาในพื ้นที ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า  
1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเพื ่อพัฒนาความสามารถ  
ในการสอนภาษาไทยของครูประถมศึกษามีสององค์ประกอบหลัก คือ (ก) แนวคิดและหลักการชุมชน 
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม  
ความร่วมมือของทีมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ การแบ่งปันวิธีปฏิบัติ  
ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเงื่อนไขการสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์ และ 
(ข) กระบวนการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย  4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน  
ขัน้ดำเนินการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นปรับปรุงแก้ไข 2) รูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 
143วาสนา ทองทวียิ่งยศ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ 

ครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560). 

144ธัญยพร บุญรักษา, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ของโรงเรียน  
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553). 



 110 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูสร้างขึ้นภายใต้ 2 องค์ประกอบหลักดังกล่าว  
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และ3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสม  
สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ในระดับมาก และพฤติกรรมความสามารถในการสอนภาษาไทยของครู 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนภาษาไทย ด้านกลวิธีการสอน และด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมากที่สุด และนักเรียน  
มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับมาก145 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

ฮอร์ด (Hord) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : ชุมชนของการสอบถาม 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Professional learning communities : Communities of continuous  
inquiry and improvement) ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพส่งผลกระทบ 
เชิงบวก 2 มิติคือ 1) มิติด้านครู กล่าวคือ ครูสามารถปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ลดอัตราการลาหยุดงาน มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยน
วิธีสอนให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่าและ   
2) มิติด้านผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ลดอัตราการตกซ้ำชั้น อัตราการขาดเรียนลดลง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า ลดความเหลื่อมล้ำด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน146 

เบลก แคมเบิร์น และหลุยส์ (BrykCamburn and Louise) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ชุมชนทาง 
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาของชิคาโก: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนทางวิชาชีพ (Professional 
Community in Chicago Elementary Schools: Facilitating Factors and Organizational  
Consequences) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนทางวิชาชีพประกอบด้วย   
3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยที่เอื้ออำนวย ประกอบด้วย ขนาดของโรงเรียนและความไว้วางใจของครู
กล่าวคือโรงเรียนที่มีผู้เรียนน้อยกว่า 350 คน มีความเป็นชุมชนทางวิชาชีพได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  

 
145สุธิภรณ์ ขนอม, รัตนา ดวงแก้ว, สังวร งัดกระโทก และวรรณนะ หนูหมื่น, “รูปแบบ

การบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้,” วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 29, 1 (2561): 21-34. 

146Shirley M. Hord, Professional learning communities: Communities of 
continuous inquiry and improvement ( Texas: Southwest Educational Development 
Laboratory, 1997). 
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ส่วนความไว้วางใจซึ่งกันและกันของครูส่งผลให้เกิดการร่วมมือการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ และความมี  
ลักษณะของชุมชนทางวิชาชีพ 2) ปัจจัยด้านบริบทและองค์ประกอบของโรงเรียน ประกอบด้วย  
คุณลักษณะของผู้เรียน องค์ประกอบของทีมงาน ลักษณะของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียน  
และความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งความมั่นคงทางอาชีพส่งผลทางลบต่อชุมชนทางวิชาชีพ และ 3) ปัจจัย 
ด้านคุณลักษณะของครู พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สูงส่งผลต่อชุมชนทางวิชาชีพในระดับสูง นอกจากนี้ 
จากการสำรวจพบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการลดคาบเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชน  
ทางวิชาชีพเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมทางวิชาการ147 

สคริบเนอร์ และคณะ(Scribner et al.) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียน : การประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการของโรงเรียน(Creating Professional Communities  
in Schools through Organizational Learning: An Evaluation of a School Improvement 
Process) ผลการวิจัย พบว่า การสร้างชุมชนทางวิชาชีพในโรงเรียนจะต้องอาศัยทีมผู้นำ การทำงาน
เป็นทีม เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเกิดการพัฒนาแบบทีม อีกทั้งการมีค่านิยมและ  
ความเชื ่อร่วมกันของครูจะส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็วมากยิ ่งขึ้น  
โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ ได้แก่ ภาวะผู้ นำของผู้บริหาร ความเป็นมา 
ขององค์การ ภาระหน้าที่หลักขององค์การ และลักษณะเชิงโครงสร้างการทำงานของครู148 

โบแลม และคณะ(Bolam et al.) ได้ทำการวิจ ัยเร ื ่อง การสร้างและการสนับสนุน 
ประสิทธิภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Creating and Sustaining Effective Professional  
Learning Communities) ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพช่วยเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งระบบอย่างยั่งยืน และยังช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนอีกด้วย โดยตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนและการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู โดยเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขเฉพาะ ได้แก่ แผนกงาน

 
147Anthony Bryk, Eric Camburn and Karen Seashore Louis, “ Professional  

learning in Chicago Elementary School: Facilitating Factors and Organizational  
Consequences, ”  Educational Administration Quarterly 35 supplement (1999):  
751-781. 

148 Jay Paredes Scribner, Karen Sunday Cockrell and others, “ Creating  
Professional Communities in Schools through Organizational Learning: An Evaluation  
of a School Improvement Process,” Educational Administration Quarterly 35, (1999):  
129-160. 
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ขนาดโรงเรียนและที่ตั้งและเงื่อนไขทั่วไป ได้แก่ บริบทเฉพาะของโรงเรียนและเป้าหมายในการจัดตั้ง
องค์การ149 

เวอเบลส และคณะ (Verbiest et al.) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การเรียนรู ้แบบร่วมมือใน 
โรงเรียน : การสร้างความสามารถในการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (Collective Learning in Schools 
Described: Building Collective Learning Capacity) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของการเรียนรู้
แบบร่วมมือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ การสนับสนุนทางวิชาชีพจากเพื่อน
ร่วมงาน ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่ งโรงเรียนจำเป็นจะต้องปรับปรุงเงื ่อนไขต่าง  ๆ  
เพื ่อเสริมสร้างการเรียนรู ้แบบร่วมมือในโรงเรียน ทั้งนี ้กระบวนการของการเรียนรู ้แบบร่วมมือ  
สามารถปรับปรุงเงื ่อนไขด้านทักษะการกระตุ้นและความฉลาดทางอารมณ์ได้ ซึ่งอุปสรรคสำคัญ  
ในการเสริมสร้างการเรียนรู ้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู ้แบบเดิม เนื ่องจากการเรียนรู ้ดังกล่าว  
เป็นการปลูกฝังวิธีการแบบเดิม ๆ ให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้การเสริมสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือในโรงเรียน
สามารถกระทำได้โดยกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยผู้นำของโรงเรียน  
มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน150 

กิลส์ และฮาร์เกรฟส์ (Giles and Hargreaves) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ความยั ่งยืนของ 
โรงเรียนนวัตกรรมโดยองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อการปฏิรูป 
มาตรฐานการศ ึกษา(The Sustainability of Innovative Schools as Learning Organizations 
and Professional Learning Communities during Standardized Reform) ผลการวิจ ัยพบว่า  
โรงเรียนที่มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถต้านทาน 
แรงกดดันจากการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปมาตรฐานการศึกษาอันเป็นอุปสรรคสำคัญ
ของการก้าวสู่โรงเรียนนวัตกรรมโดยองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
นำมาซึ่งการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของครู ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจและการวางแผนความสำเร็จ 
ของภาวะผู้นำ ในขณะที่การปฏิรูปมาตรฐานคือตัวขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายใน  
โรงเรียนและชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู ทั้งนี้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นรูปแบบองค์การ
สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นการจะนำองค์การสู่องค์การ 

 
149Ray Bolam and others, Creating and Sustaining Effective Professional 

Learning Communities (London: University of Bristol, 2005). 
150 Eric Verbiest and others,  “Collective Learning in Schools: Building 

Collective Learning Capacity,” REICE 3, 1 (2005): 17-38. 
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แห่งการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนองต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ151 

แคนนาตา (Cannata) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ชุมชนทางวิชาชีพของครู ในโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา (Teacher Community in Elementary Charter Schools) ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียน 
นอกระบบมีระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนนอกระบบ  
มีคุณลักษณะที่เอื ้ออำนวยต่อชุมชนทางวิชาชีพของครูมากกว่าในมิติด้านกระบวนการตัดสินใจ  
มิติด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร และมิติด้านการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก152 

เวสสิโอ และ อาดาม (Vescio Ross and Adam) ได้ทำการทบทวนวรรณกรรม เรื ่อง  
ผลกระทบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อการฝึกฝนทางการสอนของครูและการเรียนรู้ของ
ผู ้เรียน (A Review of Research on the Impact of Professional Learning Communities on  
Teaching Practice and Student Learning) พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลกระทบ
ต่อการฝึกฝนทางการสอนของครูที่สามารถปรับปรุงวัฒนธรรมทางวิชาชีพในโรงเรียนอันนำไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงทางการสอน การร่วมมือรวมพลังและเสริมสร้างให้ครูตระหนักถึงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล153 

แคนนาตา และเครบเว่นส์ (Cannata and Cravens) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ชุมชนทาง 
วิชาชีพของครู : การเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีต่อโรงเรียนทางเลือกและเงื่อนไขของโรงเรียน  (Teacher 
Professional Community: Understanding Its Relationship to School Choice and School  
Condition) ผลการวิจัย พบว่าเงื่อนไขของโรงเรียนส่งผลต่อชุมชนทางวิชาชีพของครูดังนี้ 1) ประเภท
ของโรงเรียน โรงเรียนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนมีระดับชุมชนวิชาชีพครูสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล
และโรงเรียนแม่เหล็ก (Magnet School) ซึ ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกอย่างหนึ ่งในสหรัฐอเมริกา  
2) โครงสร้างองค์การครูในโรงเรียนเอกชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินงาน ภาพรวมของ

 
151 Corrie Giles and Andy Hargreaves. “The Sustainability of Innovative  

Schools as Learning Organizations and Professional Learning Communities During  
Standardized,” Educational Administration Quarterly 42, 1 (February 2006): 124-156. 

152Marisa Cannata, “ Teacher Community in Elementary Charter Schools,” 
Education Policy Analysis Archives 15, 11 (May 15, 2007): 1-31. 

153Vicki Vescio, Dorene Ross and Alyson Adams, “A review of research on the 
impact of professional learning communities on teaching practice and student 
learning,” Teaching 8nd Teacher Education 24 (2008): 80-91. 
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โรงเรียนและมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริหารในระดับสูงและ 3) โครงสร้างการสอนครูในโรงเรียน
นอกระบบและโรงเรียนเอกชนมีระดับชุมชนวิชาชีพครูที่สูงกว่าครูในโรงเรียนรัฐบาล154 

โจนกิล อัสน์ (Joonkil Ahn) ได้ทำการศึกษาเพื่อการศึกษานานาชาติขั้นตอนการระบุ
วิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพ-รายงานกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเกาหลี
เกี่ยวกับวิธีการสร้างและคงความเป็นอยู่ของชุมชนการเรียนรู้ด้วยครูที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า  
ปัจจัยสำคัญในการสร้างและสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่จำเป็น การจัดเตรียมและองค์กรทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการสร้าง PLCs พบว่า บรรยากาศ 
ในเครือข่ายเป็นบรรยากาศที่เปิดใจ ไม่มีโครงสร้างการบริหารที่เป็นสายบังคับบัญชาและเป็นการทำงาน 
ที่เป็นบรรยากาศแบบกัลยาณมิตรที่เป็นแบบกึ่งทางการ และ/หรือไม่เป็นทางการ สมาชิกพร้อมที่จะ  
แสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู1้55 
  

 
154Marisa Cannata and X. Cravens, National Center on School Choice, 

Teacher Professional Community: Understanding Its Relationship to School 
Choice and School Conditions (Tennessee: Vanderbilt University, 2009). 

155Joonkil Ahn,  Taking a Step to Identify How to Create Professional 
Learning Communities Report of a Case Study of a Korean Public High School on 
How to Create and Sustain a School-Based Teacher Professional Learning 
Community. accessed December 23, 2019. available from http://eric.ed.gov 



 115 

สรุป 
 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับ  
การวิจัยอนาคต ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวมาข้างต้น  
ผู้วิจัยใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบการบริหาร 
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) เพื ่อทราบทัศนะของ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า การบริหาร 
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการทำงานโดยผู้นำในการทำงานร่วมกับ
กลุ่มของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์เพื่อหาวิธีการและแนวทางแก้ไขอันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ใน  
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน และการพัฒนาวิชาชีพของครู  
อย่างต่อเนื ่อง ก่อให้เกิดความสำเร็จของเป้าหมายองค์กรที ่กำหนดไว้ สำหรับประเทศไทย  
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครู
ทั้งระบบ ตั้งแต่วิธีการฝึกอบรมครู การส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทำงาน และ  
การกำหนดเกณฑ์ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูให้สอดคล้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาครูตามมามากมาย ดังนั้น แนวทางในการส่งเสริม 
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในด้านนโยบาย  การบริหารโรงเรียนตามหลัก 
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา  
เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงมีความสำคัญอย่างมากในการใช้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นใน  
สถานศึกษาของตน เพราะผู้บริหาร คือ ผู้นำองค์กรและเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินการ 
เพื ่อกำหนดทิศทางให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพ  
(Professional Learning Community หรือ PLC) ซึ่งรูปแบบการทำงานของครูต้องเปลี่ยนจากทำงาน 
คนเดียวมาเป็นการทำงานเป็นทีม โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม  
ในการทำงาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2) เพื ่อทราบทัศนะของผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อ 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi  
Futures Research) ประกอบกับการแสดงทัศนะ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและระเบียบ
วิธีการวิจัย ดังต่อไปนี ้

 

ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 
 

เพื่อให้การวิจัยนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย และบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัย โดยแบ่งเป็น  
3 ขั้นตอน คือ ขั้นการจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นการดำเนินการวิจัย และขั้นการรายงานผลการวิจัย   
ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา ข้อมูล บทความทางวิชาการ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ  

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากนั้นนำมาจัดทำโครงร่างงานวิจัย กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
แล้วนำเสนอโครงการวิจัย แก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วเสนอขออนุมัติ
โครงการวจิัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนนิการวิจัย 
การดำเนินการวิจัยเพื่อตอบคำถามการวิจัย การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู ้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic  
Delphi Futures Research) ประกอบกับการแสดงทัศนะ โดยกำหนดลำดับขั้นตอนวิธีดำเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 เทคนิคการว ิจ ัยอนาคตแบบ EDFR ใช ้การส ัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร ้าง  
(Semi-structured interview) และแบบสอบถามความคิดเห็นกับผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 21 คน  
โดยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) และกำหนดหลักเกณฑ์เชิงคุณภาพ
อย่างเจาะจงมาคัดเลือกผู้ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน กลุ่มที่ 2  
กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 5 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน  
และกลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการ จำนวน 5 คน จากนั้น ผู้วิจัยเลือกนำวิธีการและ
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผลการวิจัยซึ่งทำให้ทราบการบริหารจัดการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

การทำ EDFR รอบที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้เชี่ยวชาญโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ซึ่งการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สิ่งที่นักวิจัยดำเนินการ 
ก่อนการสัมภาษณ์ คือ การเตรียมหัวข้อคำถามในลักษณะคำถามปลายเปิดที่มีคำสำคัญที่ต้องการ  
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนถ้อยคำให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแต่ละคนและ
สถานการณ์การสัมภาษณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป พร้อมกับการเปรียบเทียบข้อมูลจากผู ้มีส่วนร่วม  
ในการวิจัยหลาย ๆ คน พร้อม ๆ กับความเข้าใจลึกซึ้งในประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วนำข้อมูล 
ที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Synthesis) และพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อใช้เก็บข้อมูลการทำ EDFR รอบที่ 2 

การทำ EDFR รอบที ่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มผู ้ เช ี ่ยวชาญกลุ ่มเดิม โดยใช้  
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) ของแต่ละข้อคำถาม  
ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และมาก
(ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป) และมีความสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า  
1.50) โดยพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) และ 
มีความสอดคล้องกัน (Consensus) ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษามากพอแล้ว จึงหยุดการทำ EDFR 
เพียงแค่ในรอบที่ 2 ไม่ต้องทำ EDFR ในรอบที่ 3 และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุปและ
นำเสนอการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ขั้นที่ 2 การแสดงทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อ 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำ
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยแยกเป็นรายด้านและ 
ประเด็นแยกเป็นข้อ ๆ จากนั ้นผู ้ว ิจ ัยสอบถามทัศนะของผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จำนวน  
29 คน จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อหาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากและ  
มีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการวิจัย สรุปได้ดังภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
  

ขั้นตอนการดำเนนิการ 
 

กระบวนการ ผลที่ได ้

ขั้นที่ 2 
ทัศนะของผู้อำนวยการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมต่อการบริหารจัดการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สอบถามทัศนะของผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จำนวน 29 คน 

ทัศนะของผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐมต่อ 

การบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ขั้นที่ 1 
การรวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปผลความคิดเห็นของผู้ให้

ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 21 คน 
รอบที่ 1 สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
รอบที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็น 
รอบที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็น 

การบริหารจัดการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัยรวบรวมผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผล  

และข้อเสนอแนะ จากนั้นจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที ่คณะกรรมการผู ้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์รายงานและส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื ่อทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2. เพื ่อทราบทัศนะของผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงอนาคตโดยใช้เทคนิค 
การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบกับการแสดงทัศนะ  
ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเค รื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 
ผู้เชีย่วชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวิจัย EDFR 
ผู้วิจัยกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยอนุโลมกำหนดขนาดหรือจำนวน

ผู้เชี่ยวชาญตามแนวคิดของแมคมิลแลนด์ (Macmillan) ซึ่งได้ศึกษาและเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ
จำนวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อน 
จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 

1-5 
5-9 
9-13 
13-17 
17-21 
21-25 
25-29 

1.20-0.70 
0.70-0.58 
0.58-0.54 
0.54-0.50 
0.50-0.48 
0.48-0.46 
0.46-0.44 

0.50 
0.12 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 

 

พบว่า หากมีผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่ 17-21 คน อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error)  
จะมีน้อยมากและจะเริ่มคงที่ คือ 0.02 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 21 คน156 

 

ผู้วิจัยกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญไว้ 2 ลำดับ คือ  
ลำดับที่ 1 การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก 

ปัจจัยหลัก 2 อย่างคือ การมีอิทธิพลหรืออำนาจการตัดสินใจที่คน ๆ นั้นมีต่อการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา และความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถคัดแยกความสำคัญของ 
แต่ละกลุ่มออกจากกัน จากนั้นในลำดับที่ 2 ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพแบบเจาะจงเพื่อให้สามารถ 
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีคุณภาพ พบว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) กลุ่มรองผู้อำนวยการ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3) กลุ่มศึกษานิเทศก์ 4) กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการ โดยแต่ละกลุ่ม 
มีบทบาทในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 
เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีคุณภาพ จึงจัดกลุ่มแบ่งบทบาทได้ออกมา 4 บทบาท  
ประกอบด้วย 

1) บทบาทเป็นที่ปรึกษา คือ มีการมีอิทธิพลหรืออำนาจการตัดสินใจมากแต่ความสนใจ
หรือความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาน้อย 

2) บทบาทเป็นผู้เล่นหลัก คือ มีการมีอิทธิพลหรืออำนาจการตัดสินใจมากและความสนใจ
หรือความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษามาก 

 
156จุมพล พูลภัทรชีวิน, “การวิจัยอนาคต,” วารสารสมาคมการวิจัย 13, 2 (2551): 9 - 13. 



 121 

3) บทบาทเป็นผู้เฝ้ามอง คือ มีการมีอิทธิพลหรืออำนาจการตัดสินใจน้อยแต่ความสนใจ
หรือความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษามาก 

4) บทบาทเป็นผู้แสดงความสนใจ คือ มีการมีอิทธิพลหรืออำนาจการตัดสินใจน้อยและ
ความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษาน้อย 

จากนั ้นทำการจัดแบ่งกลุ ่มต่าง ๆ ลงตามบทบาททั ้ง 4 ได้ตามผลการวิเคราะห์ผู ้มี 
ส่วนได้ – ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังแผนภูมิที่ 2 

 

บทบาทเป็นทีป่รึกษา (Consultant) 
- กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและนกัวิชาการ 

บทบาทเป็นผู้เล่นหลัก (Player) 
- กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

บทบาทเป็นผู้เฝ้ามอง (Monitor) 
- กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

บทบาทเป็นผู้แสดงความสนใจ 
(Informer) 
- กลุ่มศึกษานิเทศก ์

 
 
แผนภูมิที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ - ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ในการบริหารจัดการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

จากแผนภูมิที่ 2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ –ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ในการบริหาร 
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา นั้น ได้แก่ 1) บทบาทเป็นที่ปรึกษา 
(Consultant) ประกอบด้วย กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการ 2) บทบาทเป็นผู้เล่นหลัก (Player)  
ประกอบด้วย กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) บทบาทเป็นผู้เฝ้ามอง (Monitor) ประกอบด้วย กลุ่มรองผู้อำนวยการ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา และ 4) บทบาทเป็นผู้แสดงความสนใจ (Informer) ประกอบด้วยกลุ่มศึกษานิเทศก์ 

ลำดับที่ 2 ผู ้วิจัยกำหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพแบบเจาะจง เมื ่อได้กลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญแล้ว  
จึงกำหนดหลักเกณฑ์แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทเป็นผู้เล่นหลัก  
ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ประกอบด้วย 

มาก 

น้อย มีอ
ิทธ

ิพล
/ม

ีอำ
นา

จใ
นก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 

 

มีความสนใจ/มีความเกี่ยวข้อง 
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กลุ่มที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน มีคุณสมบัติ ดังนี ้
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านบริหารการศึกษา 
2) เป็นผู้ที่บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษามีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี ้

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านบริหารการศึกษา 
2) เป็นรองผู ้อำนวยการโรงเร ียนที ่ร ับผิดชอบการบริหารจัดการชุมชน 

แห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี ้

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป 
2) เป็นศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  

1 คน ศึกษานิเทศก์จากศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 2 คน ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน 

3) เป็นศึกษานิเทศก์ที ่ร ับผิดชอบดูแลการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการ จำนวน 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) เป็นผู้กำหนดนโยบายชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน และ 

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือ 
2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือ 
3) เป็นนักวิชาการอิสระและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 
 

ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการศึกษาทัศนะ 
การแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  

มัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 คน 
โดยผู้วิจัยกำหนดหลักเกณฑ์แบบเจาะจงในการเลือกผู้เชี ่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะต่อ  

การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากจังหวัดที่มีผลการทดสอบ  
PISA ของ OECD (ปี 2558) โดยมีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยในเชิงพื้นที่ 
พบว่า นักเรียนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคะแนนสูงสุดกว่าจังหวัดอื่น ผู้วิจัยจึงเจาะจง
เลือกผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็นจังหวัดอยู่ในปริมณฑล  
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) สำหรับการทำ EDFR  

รอบที่ 1 เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน 
2. แบบสอบถามแบบความคิดเห็น (Opinionnaire) สำหรับการทำ EDFR รอบที่ 2 และ

รอบที่ 3 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (5 rating scale) 

3. การประชุมเพื่อแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมแสดงทัศนะจากเอกสารประกอบการแสดงทัศนะ 
จำนวน 29 คน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 
ผู ้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) สำหรับ 

การทำ EDFR รอบที่ 1 เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 21 คน  
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นแบบอิสระ 

2. แบบสอบถามแบบความคิดเห็น (Opinionnaire) 
ผู้วิจัยรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 1 มาวิเคราะห์และ  

สังเคราะห์ตามหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยตลอดจนวรรณกรรมที่่เกี่ยวข้องและนำไป
สร้างเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยมาตรวัด 5 ระดับ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ  
(5 rating scale) โดยกำหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักมีความหมาย ดังต่อไปน้ี 

ระดับ 5 หมายความว่า เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายความว่า เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มาก 

ระดับ 3 หมายความว่า เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปานกลาง 

ระดับ 2 หมายความว่า เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา น้อย 

ระดับ 1 หมายความว่า เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา น้อยที่สุด  
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แบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามในรูปแบบเดียวกับแบบสอบถาม 
ในรอบที่ 1 โดยเพิ่มเติมข้อมูลค่าทางสถิติเข้าไปในแต่ละข้อคำถาม แล้วส่งให้ผู้เชี ่ยวชาญทำการ  
ประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันคำตอบ โดยจัดทำเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (5 rating 
scale) เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่า ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
จะดำเนินการเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 

3. การประชุมเพื่อแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู ้วิจัยจัดการประชุมเพื ่อแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 คน เพื่อรวบรวมข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และหา
ข้อคิดเห็นร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้ งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อทราบ 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 1 ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสัมภาษณ์ด้วยตนเองใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื ่อทราบการบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นไปได้ เหมาะสมและหรือ
ควรจะเป็นในอนาคต 

2. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่าง ๆ ในทุกประเด็นที่กลุ่ม 
ผู ้เช ี ่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็น เพื ่อนำประเด็นเหล่านั ้นมาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  
ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทำ EDFR รอบที่ 2 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 2 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามผู้ให้ข้อมูล 
เพื ่อพิจารณาประเมินค่าโอกาส ความเป็นไปได้ และหรือควรจะเป็นในประเด็นต่าง  ๆ ที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form จากนั้นนำส่ง link แบบสอบถาม 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันคำตอบ ในกรณีที่ผู้เชี่ ยวชาญ 
ไม่ตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์ ให้ถือว่าผู้เชี่ยวชาญยืนยันตามความเห็นเดิม 

4. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่ามัธยฐาน  
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จากนั้นตรวจสอบ 
ความเป็นไปได้ระดับมากขึ้นไป กล่าวคือ ค่ามัธยฐานที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของ
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คำตอบโดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.5 ถ้าพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเป็นเอกภาพหรือมีความสอดคล้องกัน ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษามาก
เพียงพอแล้ว ก็สามารถหยุดทำการ EDFR เพียงแค่ในรอบที่ 2 ไม่ต้องทำ EDFR รอบที่ 3 

5. การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลจากท ัศนะของผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนม ัธยมศ ึกษา  
ในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
โดยผ ู ้ว ิจ ัยต ิดต ่อผ ู ้ เช ี ่ยวชาญเพื่ อแสดงท ัศนะ ได ้แก ่  ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนม ัธยมศ ึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 คน เพื ่อร่วมประชุมแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสนทนาด้วยตนเอง  
จากนั้นนำผลการแสดงทัศนะมาวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวจิัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 
ผู้เชี ่ยวชาญเพื่อทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
และทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี ้

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง ในการทำ EDFR รอบที่ 1 ใช้การวิเคราะห ์
และสังเคราะห์เนื้อหา 

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ สำหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการทำ EDFR รอบที่ 2 ใช้การคำนวณหาค่ามัธยฐาน  
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนนกลาง (Mid-Point) ดังนี ้

2.1 ค่ามัธยฐาน (Median : Mdn) คือ ค่ากลางของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูล 
ค่ามัธยฐาน 4.50– 5.00 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด 
ค่ามัธยฐาน 3.50– 4.49 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
ค่ามัธยฐาน 2.50– 3.49 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง 
ค่ามัธยฐาน 1.50– 2.49 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
ค่ามัธยฐาน 1.00– 1.49 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 

2.2 ค่าฐานนิยม (Mode : Mo) คือ ค่าความถี่ของระดับคะแนนจาก 1-5 ของแต่ละข้อ  
ระดับคะแนนใดที่มีค่าความถี่มากที่สุด ถือเป็นค่าฐานนิยมของข้อนั้น ในกรณีข้อใดมีความถี่สูงสุดของ
ระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่ติดกัน จะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนทั้งสองเป็นฐาน



 126 

นิยมของข้อนั้น ส่วนกรณีข้อใดความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่อยู่ติดกัน  
จะถือเอาระดับคะแนนทั้งสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อนั้น นำค่าฐานนิยมที่คำนวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยผลต่างต้องมีค่าไม่เกิน 1 จึงถือว่าความคิดเห็นของ 
ผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อข้อนั้นมีความสอดคล้องกัน 

2.3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ได้จากการคำนวณหาค่าความแตกต่างของควอไทล์ที่ 1  
และ ควอไทล์ที่ 3 (Q1-Q3) ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50  
แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คำนวณได้  
ในแต่ละข้อความมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นแต่ละข้อไม่สอดคล้องกัน 

เกณฑ์การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำคำตอบในรอบสุดท้ายของการวิจัย  
ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและมาก (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.50 ขึ้นไป) และ  
มีความสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50) มาสรุปเป็นผลการวิจัย  
ซึ่งจะทำให้ได้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและ  
หาข้อคิดเห็นร่วมกันที่เหมาะสมในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยนำผลที่ได้มารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา 
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สรุป 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา”  
มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
และเพื่อทราบทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจ ัยแบบ EDFR  
(Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบกับการแสดงทัศนะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่ม
ผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษามีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์  
และกลุ่มผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการ จำนวน 21 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ ่งการทำ EDFR รอบที ่ 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร้าง (Semi-structured  
interview) นำข้อมูลที่ได้สังเคราะห์และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อใช้เก็บข้อมูลในการทำ 
EDFR รอบที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื ่อหาค่าความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของ 
ความคิดเห็น และพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเป็นเอกภาพ (Homogeneity)  
หรือมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษามากเพียงพอแล้ว จึงหยุด 
การทำ EDFR เพียงแค่ในการทำ EDFR รอบที่ 2 ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา แล้วนำผลที่ได้มาประชุมร่วมแสดงทัศนะของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล สร้างความเข้ าใจที่ตรงกันและหาข้อคิดเห็น
ร่วมกันที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเพื่อทราบทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นดังนี ้

การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
มัธยมศึกษา ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัย 
เชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบกับการแสดงทัศนะ  
โดยผู้วิจัยจัดประชุมแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 โรงเรียน ผู้วิจัยเสนอ
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

1. การสังเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

2.  การย ืนย ันผลการสำรวจความค ิดเห ็นในการบร ิหารจ ัดการช ุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญ 

ตอนที่ 2 ผลการแสดงทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
เพื่อทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยดำเนินการ 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 4 กลุ่ม ที่ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 21 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) สำรวจความคิดเห็น 
ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญสามารถสังเคราะห์เป็นกลุ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้ ดังนี ้
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การทำ EDFR รอบที่ 1 
การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน เกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในประเด็นที่มีสาระสำคัญ 6 ด้าน คือ 1) การนำองค์กร 2) การวางแผนและการเตรียม
ความพร้อม 3) การกระจายภาวะผู้นำ 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร  
6) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรนำองค์กรในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 2) ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุยกับครูแกนนำเป็น
ประจำเพื่อร่วมกันตรวจสอบหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ  
ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 4) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมเพื่อสร้าง
เครือข่ายในโรงเรียน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในวงสนทนาของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในระยะเริ่มต้นทุกวงสนทนาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 6) ผู้บริหาร 
สถานศึกษาแสดงบทบาทการนำให้เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างเข้มข้น 8) ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูสนทนาสะท้อนผลการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 9) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในเรื ่อ ง 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 10) ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูทุกคนมีส่วนร่วมในวงสนทนาชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสื่อสารองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล โดยเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
และการร่วมรับฟังอย่างตั้งใจ 11) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก 
ในทุกส่วนของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 12) ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อเติมเต็มและสนับสนุนการแก้ปัญหา
ของนักเรียน ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 13) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ 
ด้วยเครือข่าย องค์กรจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น  ๆ ครูต่างโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนได้เร็วขึ้น 14) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญกำลังใจเมื่อ
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน เช่น รางวัล พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยกย่องเชิดชู 
เกียรติ 15) ผู้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ เสริมแรงให้ทำงานต่อไป ในกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ  
16) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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เพื่อแสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอประสบการณ์ในโรงเรียน 17) ผู้บริหารสถานศึกษานำความสำเร็จ 
สู ่สาธารณะ แผนใดที ่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จควรจัดให้มีการเผยแพร่ ย กย่องและ
แลกเปลี่ยนความสำเร็จสู่ชุมชน 18) ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
ให้เป็นการทำงานที่เป็นปกติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสู่ความยั่งยืน จึงสรุปประเด็นนี้ว่า 
เป็นด้าน “การนำองค์กร” 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษานั ้น ต้องเริ ่มจาก 1) ดำเนินแผนงานตามหลักการ “การทรงงาน” ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  2) สร้างความ
ตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจโดยให้เกิดจากภายใน คือ “การระเบิดจากข้างใน”  3) ศึกษาหลักการ 
และกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 4) นำหลักการ 
ความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน “ไม่ติดตำรา” 5) ผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรกำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกับครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกันในการดำเนินการ 6) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพื่อให้เห็นปัญหา ความต้องการและความพร้อมในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พ 
ในในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) วางกลยุทธ์การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
มัธยมศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 8) ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน 9) จัดทำแผนงาน
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 10) จัดทำ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
11) กำหนดโครงสร้างของทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ชัดเจน 12) เปิดโอกาสให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 13) วางระบบ 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการของ PDCA  
ในทุกขั้นตอน จึงสรุปประเด็นนี้ว่าเป็นด้าน “การวางแผนและการเตรียมความพร้อม” 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรกระจายความเป็นผู้นำในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 1) จัดตั้ง 
ครูแกนนำของทีมเพื ่อเป็นผู ้นำทำให้เกิดกระบวนการกระตุ ้นส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดพลัง  
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2) ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม 3) ครูแกนนำของทีมต้อง
ส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพร่วมกัน 4) ส่งเสริมให้ครูทุกคน 
เกิดภาวะผู้นำสนับสนุน และภาวะผู้นำร่วม 5) สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเอง 
ในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงสรุปประเด็นนี้ว่าเป็นดา้น “การกระจายภาวะผู้นำ”  
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรมีการจัดการบุคลากรในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 1) กำหนดให้ 
ครูเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน “จิตตศึกษา” เพื่อกระตุ้นการเปิดใจ และปลูกศรัทธา  
สร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
2) อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสังเกตการสอนครูคนอื่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  วิธีการ 
สื ่อสารเพื ่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของเพื ่อนครูได้อย่างสร้างสรรค์ 3) อบรมครู 
ให้สามารถเรียนรู ้การแสวงหาองค์ความรู ้ การใช้คำถามชี ้นำและการติดตามผล และกลยุทธ์  
ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ 4) ผู้บริหารสถานศึกษานำครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลงานและ 
ประสบความสำเร็จ และนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 5) แต่งตั้ง
คณะทำงานในโรงเรียน ได้แก่ กรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินการขับเคลื่อน กรรมการส่งเสริม 
สนับสนุน กรรมการนิเทศติดตาม กรรมการประเมินผล เป็นต้น 6) สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นต้น 7) ให้ครูมีอิสระในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง  
เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือ
ระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น 8) จัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 9) จัดชั่วโมงให้ครูได้มีเวลา
ดำเนินการกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาในสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  
ปรับปรุงแก้ไข 10) จัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้ครูที่เป็นคู่หรือกลุ่มเดียวกัน  
มีเวลาว่างตรงกันเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่งกันและกันได้  ทำให้การทำงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 11) กำหนดให้ครูเปิดชั้นเรียนของตน (open class) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม 
มาแลกเปลี ่ยนการสังเกตการจัดการเรียนการสอน  ทำให้เกิดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน  
12) สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนจากผลของการพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ จึงสรุปประเด็นนี้ว่าเป็นด้าน  
“การพัฒนาบุคลากร” 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรมีการจัดการทรัพยากรสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ ดังนี้  
1) จัดทำคู่มือการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) จัดทำปฏิทิน
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) สนับสนุนเครื ่องมือ 
ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เช่น สื่อการจัดการเรียนรู้ เอกสาร งานวิจัย  
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เป็นต้น 4) จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันโดยง่าย เอื ้อต่อการเข้ากลุ ่มกระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5) จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 6) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดเผย ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเคารพ 
ซึ่งกันและกัน 8) ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ 9) สร้างระบบ 
สนับสนุนให้ครูเกิดบรรยากาศการทำงานที่อิสระ บันทึกอย่างอิสระ และเก็บข้อมูลในระบบ ICT  
10) จัดการระบบข้อมูลสารสารเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
จึงสรุปประเด็นน้ีว่าเป็นด้าน “การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร” 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรมีการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ดังนี้ 1) สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลติดตาม และกระบวนการวัดผลการดำเนินการ
ที่ชัดเจน 2) ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) จัดตั้งทีม 
เพื ่อติดตามการทำงานของแต่ละกลุ ่มครู อย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอ และเสมอภาค 4) จัดทีม 
เพื ่อนิเทศ กำกับติดตามแบบกัลยาณมิตร  จากการสังเกตการสอนอย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้เกิด 
ผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวนักเรียน 5) ให้ครูทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ต่อภาคเรียนหรือต่อวงรอบเพื่อตรวจสอบปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 6) ประเมิน
ความก้าวหน้าของทีมอย่างสม่ำเสมอและเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 7) ครูต้องมีบันทึกรายงาน 
การแก้ปัญหานักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนมานำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้งหลังจบกิจกรรม
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 8) ผู้บริหารสถานศึกษา
รับรองผลงานที่เกิดจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม เช่น นวัตกรรม หรือ วิธีปฏิบัติที่  
เป็นเลิศ (Best Practice) 9) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเติมเต็มด้วยการสังเกตการสอนเพื่อ 
ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 10) กำหนดการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองสู ่ครูมืออาชีพ 11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ต้องมุ ่งเน้นการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ของครู 12) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักเรียน 13) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดูการจัดการเรียนการสอน
ของครู เพื ่อพัฒนาครูและนักเรียน 14) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันในระดับโรงเรียน  
สหวิทยาเขตและระดับจังหวัด 15) ใช้ผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ผลและใช้เป็นแนวทาง 
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยใช้กระบวนการของ PDCA จึงสรุปประเด็นนี ้ว ่าเป็นด้าน  
“การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล” 

สรุป จากการทำ EDFR รอบที่ 1 ผลการสัมภาษณ์สามารถสังเคราะห์การบริหารจัดการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็น 6 ด้าน และนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเพ่ือเก็บข้อมูลในการทำ EDFR รอบที่ 2 
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การทำ EDFR รอบที่ 2 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน 

โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ตามตาราง ดังนี ้
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ด้านการนำองค์กร 

ด้านการนำองค์กร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและครู
กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุย
ก ับคร ูแกนนำเป ็นประจำเพื่อ
ร ่ วมก ันตรวจสอบหาป ัญหา 
และแนวทางการแก้ปัญหาการ
ดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาส ่งเสริม
ความร่วมมือข้ามทีมกลุ ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
นักเรียนร่วมกัน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาส ่งเสริม
ความร่วมมือข้ามทีมเพื ่อสร้าง
เครือข่ายในโรงเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำใน
วงสนทนาของกระบวนการชุมชน
แห่งการเร ียนรู ้ทางวิชาช ีพใน
ระยะเริ ่มต้นทุกวงสนทนาเพื่อ
แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

4 4 0 0 มาก สอดคล้อง 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการนำองค์กร (ต่อ) 

ด้านการนำองค์กร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

6. ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร สถานศ ึ กษาแสดง
บทบาทการนำให้เข้มแข็งในการ
พัฒนาผู ้เรียนด้วยกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาส ่งเสริม
บทบาทของคร ู ในการพ ัฒนา
ผู ้เร ียนด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเรียนอย่างเข้มข้น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและครู
สนทนาสะท้อนผลการบริหาร
จัดการกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและครู
สนทนาสะท้อนผลการจ ัดการ
เรียนการสอนในเรื่องการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาส
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในวงสนทนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในการสื่อสารองค์ความรู้ของแต่
ละบุคคล โดยเป็นการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และการร่วมรับฟัง
อย่างตั้งใจ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

  



 135 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการนำองค์กร (ต่อ) 

ด้านการนำองค์กร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

11. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาเป็นผ ู ้ ให้  
การสนับสนุน อำนวยความสะดวก
ในทุกส่วนของกระบวนการชุมชน
แห่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

12. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาเป็นผ ู ้ ให้  
การสนับสนุนและพัฒนาทางด้าน
วิชาการเพื่อเติมเต็มและสนับสนุน
กา รแก ้ ป ั ญหาของน ั ก เ ร ี ยน  
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ช ุ ม ช น แ ห่ ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

13. ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาบร ิหาร
จัดการด้วยเครือข่าย องค์กรจาก
ภายนอกหรือผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ครูต่าง
โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เข้ามา
เพื ่อช่วยขับเคลื ่อนกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ใ น โ ร ง เ ร ี ย น ใ ห ้ เ ก ิ ด ผ ล ก า ร
เปล ี ่ ยนแปลงพ ัฒนาน ัก เร ี ยน 
ได้เร็วขึ้น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

14. ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญ
กำลังใจเมื่อประสบความสำเร็จใน
การพัฒนาผ ู ้ เร ียน เช ่นรางวัล 
พ ิ จ า รณาค ว ามด ี ค ว า ม ช อ บ 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการนำองค์กร (ต่อ) 

ด้านการนำองค์กร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

15. ผู ้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ 
เสริมแรงให้ทำงานต่อไป ในกลุ่มที่
ยังไม่ประสบความสำเร็จ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

16. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
น้อยในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อ
แสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอ
ประสบการณ์ในโรงเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

17. ผู้บริหารสถานศึกษานำความสำเร็จ
สู ่สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการ
แล้วประสบความสำเร ็จควรจัด 
ให ้ม ีการเผยแพร ่  ยกย ่องและ
แลกเปลี่ยนความสำเร็จสู่ชุมชน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

18. ผู ้บริหารสถานศึกษาดำเนินงาน
อย ่างเป ็นระบบ และต ่อเน ื ่อง 
ให ้ เป ็นการทำงานท ี ่ เป ็นปกติ   
จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
สู่ความยั่งยืน  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 4 ผลการพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำองค์กร  

มีความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันมากที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุยกับครูแกนนำเป็นประจำเพื่อร่วมกันตรวจสอบ 
หาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่ 3 ผู ้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนร่วมกัน (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
ข้อที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมเพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียน (Mdn = 5,  
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IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทการนำให้เข้มแข็งในการพัฒนา 
ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่ 7 ผู ้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทของครูในการพัฒนาผู ้เร ียนด้วย 
กระบวนการชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเร ียนอย่างเข้มข้น (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 8 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผลการบริหารจัดการกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูทุกคนมีส่วนร่วม 
ในวงสนทนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสื่อสารองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล โดยเป็น  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการร่วมรับฟังอย่างตั้งใจ  (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
ข้อที่ 11 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกในทุกส่วนของกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
ข้อที่ 12 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อเติมเต็มและ 
สนับสนุนการแก้ปัญหาของนักเรียน ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Mdn = 5,  
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 13 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยเครือข่าย องค์กรจาก 
ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ครูต่างโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
นักเรียนได้เร็วขึ ้น (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่ 14 ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญ 
กำลังใจเมื่อประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน เช่นรางวัล พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยก
ย่องเชิดชูเกียรติ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่ 15 ผู ้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ  
เสริมแรงให้ทำงานต่อไป ในกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษาละ  
1 ครั ้ง เพื ่อแสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอประสบการณ์ในโรงเรียน (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 17 ผู้บริหารสถานศึกษานำความสำเร็จสู่สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการแล้ว
ประสบความสำเร็จควรจัดให้มีการเผยแพร่ ยกย่องและแลกเปลี่ยนความสำเร็จสู่ชุมชน  (Mdn = 5,  
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 18 ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
ให้เป็นการทำงานที่เป็นปกติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสู่ความยั่งยืน (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) และมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้นำในวงสนทนาของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระยะเริ่มต้นทุกวงสนทนา
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (Mdn = 4, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม 

ด้านการวางแผน 
และการเตรียมความพร้อม 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ดำ เ น ิ น แผน ง านต ามหล ั ก ก า ร  
“การทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาล
ใ จ โ ด ย ใ ห ้ เ ก ิ ด จ า ก ภ า ย ใ น  คื อ  
“การระเบิดจากข้างใน” 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ศึกษาหลักการและกระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท ้

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. นำหลักการ ความรู ้ความเข้าใจมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน “ไม่ติดตำรา” 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาควรกำหนด
วิสัยทัศน์ ร่วมกับครูในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในการ
ดำเนินการ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาและคร ูต ้อง
พ ูดค ุยแลกเปล ี ่ยนประสบการณ์
เพื่อให้เห็นปัญหา ความต้องการและ
ความพร้อมในการดำเนินการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. วางกลย ุทธ ์การสร ้างช ุมชนแห่ง 
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม (ต่อ) 

ด้านการวางแผน 
และการเตรียมความพร้อม 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

8. ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง
ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและครูเพื่อ
ส ่ ง เสร ิมว ัฒนธรรมองค ์กรแบบ
กัลยาณมิตรที ่ช ่วยเหลือและดูแล 
ซึ่งกันและกัน 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

9. จ ั ดทำแผนง านการข ั บ เคล ื ่ อน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

10. จ ัดทำโครงการพ ัฒนาค ุณภาพ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

4 5 1 1 มาก สอดคล้อง 

11. กำหนดโครงสร้างของทีมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ชัดเจน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

12. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

13. วางระบบการบริหารจัดการชุมชน
แห ่ งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเร ียนโดยใช ้กระบวนการของ 
PDCA  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 5 ผลการพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางแผนและ 

การเตรียมความพร้อม มีความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยพบว่า  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความ 
สอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ดำเนินแผนงานตามหลักการ“การทรงงาน”ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช ค ือ “เข ้าใจ เข ้าถ ึง และพัฒนา”  (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) ข ้อที ่  2 สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจโดยให้เก ิดจากภายใน คือ  
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“การระเบ ิดจากข ้างใน”  (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข ้อท ี ่  3 ศ ึกษาหล ักการและ
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  (Mdn = 5,  
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 นำหลักการ ความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน“ไม่ติดตำรา” (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาควร 
กำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกับครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกันในการดำเนินการ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 7 วางกลยุทธ์การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9 จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข ้ามามีส ่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผู ้ เร ียน (Mdn = 5, IQR = 0,  
|Mdn-Mo| = 0) นอกจากนั้น มีความคิดเห็นต่างกันและมีระดับความคิดเห็น สอดคล้องกันมากที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เห็นปัญหา  
ความต้องการและความพร้อมในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในในโรงเรียน
มัธยมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่  11 กำหนดโครงสร้างของทีมชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) ที่ชัดเจน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 13 วางระบบ 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการของ PDCA  
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ถัดมาคือ มีความคิดเห็นต่างกันและมีระดับความคิดเห็น
สอดคล้องกันมาก ได้แก่ ข้อที่ 8 ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน (Mdn = 4, IQR = 1,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการกระจายภาวะผู้นำ 

ด้านการกระจายภาวะผู้นำ 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. จัดตั ้งครูแกนนำของทีมเพื ่อเป็น
ผู้นำทำให้เกิดกระบวนการกระตุ้น
ส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดพลัง 
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

2. ส ่งเสร ิมคร ูแกนนำให ้ม ีบทบาท 
เป็นผู้นำทีม 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. คร ูแกนนำของท ีมต ้องส ่ง เสริม
ส ม า ช ิ ก ใ น ท ี ม ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร
เปลี ่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพ
ร่วมกัน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำ
สนับสนุน และภาวะผู้นำร่วม 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. สร้างแรงบันดาลใจให้คร ูท ุกคน 
เก ิดภาวะผ ู ้นำในตนเองในการ
ขับเคลื ่อนชุมชนแห่งการเร ียนรู้  
ทางวิชาชีพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

จากตารางที่ 6 ผลการพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกระจาย 
ภาวะผู้นำมีความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันมาก
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
และข้อที่ 5 สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) และมีความคิดเห็นต่างกันและมีระดับความคิดเห็น  
สอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 ครูแกนนำของทีมต้องส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ตนเองและวิชาชีพร่วมกัน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) และข้อที่ 4 ส่งเสริมให้ครูทุกคน 
เกิดภาวะผู ้นำสนับสนุน และภาวะผู ้นำร่วม  (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) นอกจากนั้น  
มีความคิดเห็นต่างกันและมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดตั้งครูแกนนำของ
ทีมเพื่อเป็นผู้นำทำให้เกิดกระบวนการกระตุ้นส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกัน (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. กำหนดให้ครูเข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้าน “จิตตศึกษา” เพื่อ
กระตุ้นการเปิดใจ และปลูกศรัทธา 
สร ้างความตระหน ักและความ
เชื ่อมั ่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

4 5 1 1 มาก สอดคล้อง 

2. อบรมพ ัฒนาคร ู ในด ้านเทคนิค 
การส ั ง เกตการสอนคร ูคนอื่ น  
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการ
สื่อสารเพื่อให้ครูสามารถสะท้อน
จุดแข็ง จุดอ่อนของเพื ่อนครูได้
อย่างสร้างสรรค์  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. อบรมคร ูให ้สามารถเร ียนร ู ้การ
แสวงหาองค์ความรู้ การใช้คำถาม
ช ี ้ นำและการต ิดตามผล  และ 
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน
ใหม ่ๆ  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษานำครูไปศึกษา
ด ูงานโรงเร ียนท ี ่ม ีผลงานและ
ประสบความสำเร ็จ และนำผล
การศ ึกษาด ู งานมาปร ับใช ้ ให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

5. แต ่งต ั ้ งคณะทำงานในโรงเร ียน 
ไ ด ้ แก ่  ก ร รมการอำนวยกา ร 
กรรมการดำเนินการขับเคลื ่อน 
กร รมกา รส ่ ง เ ส ร ิ ม สน ั บสนุ น 
กรรมการนิเทศติดตาม กรรมการ
ประเมินผล เป็นต้น      

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

6. สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเร ียนในระดับ 
ต่าง ๆ เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นต้น 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. ให้ครูมีอิสระในการเลือกเข้ากลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนของตนเองเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เช่น กลุ ่มสาระการ
เร ียนร ู ้ เด ียวก ัน หร ือระด ับชั้น
เดียวกัน เป็นต้น  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. จ ัดตารางช ั ่ ว โมง ให ้ ผ ู ้ บ ร ิหาร
สถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ  
2 ชั่วโมง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. จัดชั่วโมงให้ครูได้มีเวลาดำเนินการ
กระบวนการของชุมชนแห่งการ
เร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ ส ัปดาห ์ละ  
2 ช ั ่วโมง ในท ุกกล ุ ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่ 1-6 เพื ่อวิเคราะห์และระบุ
ป ัญหาในส ิ ่ งท ี ่ ต ้องการพ ัฒนา 
ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ์ 
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และปรับปรุง
แก้ไข 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการจัดการบุคลากร (ต่อ) 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

10. จ ัดตารางสอนให ้ เอ ื ้ อต ่อการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดให้ครูที ่เป็นคู่
หรือกลุ่มเดียวกันมีเวลาว่างตรงกัน
เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกต
การสอนซึ่งกันและกันได้ ทำให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

11. กำหนดให้ครูเปิดชั้นเรียนของตน 
(open class) เพื ่อให้สมาชิกใน
กลุ่มมาแลกเปลี่ยนการสังเกตการ
จัดการเรียนการสอน ทำให้เกิด
บรรยากาศวิชาการในโรงเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

12. สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน
จากผลของการพัฒนาร่วมกันจาก
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาตนเองสู ่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 7 ผลการพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการ

บุคลากรมีความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน 
มากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสังเกตการสอนครูคนอื่น การแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ วิธีการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของเพื่อนครูได้อย่างสร้างสรรค์  
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 จัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้ครู
ที่เป็นคู่หรือกลุ่มเดียวกันมีเวลาว่างตรงกันเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่งกันและกันได้  
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 12 สนับสนุนให้
ครูทำวิจัยในชั้นเรียนจากผลของการพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
(PLC) อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
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นอกจากนั้นมีความคิดเห็นต่างกันและมีระดับความคิดเห็น สอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3  
อบรมครูให้สามารถเรียนรู้การแสวงหาองค์ความรู้ การใช้คำถามชี้นำและการติดตามผล  และกลยุทธ์
ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 5 แต่งตั้งคณะทำงาน
ในโรงเรียน ได้แก่ กรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินการขับเคลื่อน  กรรมการส่งเสริมสนับสนุน  
กรรมการนิเทศติดตาม กรรมการประเมินผล เป็นต้น (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6  
สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนในระดับต่าง  ๆ เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 7 ให้ครูมีอิสระ
ในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น  
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่ 8 จัดตารางชั ่วโมงให้ผู ้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่ม
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง (Mdn = 5,  
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่ 9 จัดชั ่วโมงให้ครูได้มีเวลาดำเนินการกระบวนการของชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1-6 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาในสิ่งที่ต้องการพัฒนา ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข  (Mdn = 5, IQR = 1,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 11 กำหนดให้ครูเปิดชั้นเรียนของตน (open class) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมา
แลกเปลี่ยนการสังเกตการจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน (Mdn = 5,  
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ถัดมาคือ มีความคิดเห็นต่างกัน และมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก 
ได้แก่ ข้อที่ 1 กำหนดให้ครูเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน “จิตตศึกษา” เพื่อกระตุ้นการเปิดใจ  
และปลูกศรัทธาสร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) ข้อที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษานำครูไปศึกษาดูงาน 
โรงเรียนที่มีผลงานและประสบความสำเร็จ และนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. จัดทำคู่มือการดำเนินงานชุมชนแห่ง
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานชุมชน
แห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. สนับสนุนเครื ่องมือในการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียน เช่น สื่อการจัดการเรียนรู้ 
เอกสาร งานวิจัย เป็นต้น 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

4. จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน
โดยง ่ าย  เอ ื ้ อต ่ อการ เข ้ ากลุ่ ม
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

5. จัดหางบประมาณ เพื ่อสนับสนุน
ก ิ จ ก ร ร ม ช ุ ม ช น ก า ร เ ร ี ย น รู้  
ทางว ิชาช ีพ (PLC) ในโรงเร ียน
มัธยมศึกษา  

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

6. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการ
สร้างช ุมชนแห่งการเร ียนร ู ้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. ส ่ ง เสร ิมบรรยากาศท ี ่ เป ิด เผย 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเคารพ
ซึ่งกันและกัน  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรม
แบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

9. สร ้างระบบสนับสน ุนให ้คร ู เกิด
บรรยากาศการทำงานท ี ่ อ ิ สระ 
บันทึกอย่างอิสระ และเก็บข้อมูลใน
ระบบ ICT  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

10. จัดการระบบข้อมูลสารสารเทศ
เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

จากตารางที่ 8 ผลการพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการ  
ทรัพยากร มีความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน
มากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 8 ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ (Mdn = 5,  
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) นอกจากนั้นมีความคิดเห็นต่างกันและมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกัน
มากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดทำคู่มือการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที ่ 2 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 5  
จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 7 ส่งเสริมบรรยากาศ
ที่เปิดเผย ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเคารพซึ่งกันและกัน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
ข้อที่ 9 สร้างระบบสนับสนุนให้ครูเกิดบรรยากาศการทำงานที่อิสระ บันทึกอย่างอิสระ และเก็บข้อมูล 
ในระบบ ICT (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 จัดการระบบข้อมูลสารสารเทศเพื่อ
สนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
ถัดมาคือ มีความคิดเห็นต่างกันและมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก ได้แก่ ข้อที่ 3 สนับสนุน
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เช่น สื่อการจัดการเรียนรู้ เอกสาร 
งานวิจัย เป็นต้น (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน 
โดยง่าย เอื ้อต่อการเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  (Mdn = 4, IQR = 1,  
|Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล 

ด้านการกำกับดูแล ติดตาม 
และประเมินผล 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการ
กำกับ ดูแลติดตาม และกระบวนการ
วัดผลการดำเนินการที่ชัดเจน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ใ ช ้ ร ะบบกา รประ เม ิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. จัดตั้งทีมเพื่อติดตามการทำงานของ
แต่ละกลุ ่มครู อย่างต่อเนื ่องและ
สม่ำเสมอ และเสมอภาค  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. จัดทีมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามแบบ
กัลยาณมิตร จากการสังเกตการสอน
อย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้เก ิดผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวนักเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ให ้คร ูท ุกคนส ่ งแผนช ุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ต่อภาค
เรียนหรือต่อวงรอบ เพื่อตรวจสอบ
ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ประเมินความก้าวหน้าของทีมอย่าง
สม่ำเสมอและเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหา  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. คร ู ต ้ อ งม ี บ ั นท ึ ก ร าย ง านการ
แก ้ป ัญหาน ัก เร ี ยนเพ ื ่ อพ ัฒนา
น ั ก เ ร ี ยนมานำ เสนอผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
สถานศึกษาทุกครั้งหลังจบกิจกรรม
กระบวนการของช ุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล(ต่อ) 

ด้านการกำกับดูแล ติดตาม 
และประเมินผล 

ค่าสถิติ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม 
(Mo) 

มัธยฐาน- 
ฐานนิยม 

(Mdn-Mo) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR) 

ระดับ
ความ 
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

8. ผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานที่
เกิดจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในกลุ ่ม เช่น นวัตกรรม 
หรือ วิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

9. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเติม
เต็มด้วยการสังเกตการสอนเพื่อ
ส ่งเสร ิมการพ ัฒนาผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

10. กำหนดการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมให้
ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครู ต ้องมุ ่งเน ้นการประเมินผล 
การเรียนรู้ของครู  

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครู ต ้องมุ ่งเน ้นการประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

13. เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในการด ูการ
จ ัดการ เร ี ยนการสอนของครู   
เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

14. จัดให้ม ีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
ร่วมกันในระดับโรงเรียน สหวิทยา
เขตและระดับจังหวัด 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

15. ใช้ผลจากการประเมินมาวิเคราะห์
ผ ล และ ใ ช ้ เ ป ็ น แน วทา ง ก า ร
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยใช้
กระบวนการของ PDCA 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 9 ผลการพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการกำกับ 
ดูแล ติดตามและประเมินผลมีความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยพบว่า  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
มีความสอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 จัดตั้งทีมเพื่อติดตามการทำงานของ 
แต่ละกลุ่มครู อย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอ และเสมอภาค (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
ข้อที ่ 5 ให้ครูทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ(PLC) ต่อภาคเรียนหรือต่อวงรอบ  
เพื ่อตรวจสอบปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 12  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  (Mdn = 5,  
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ถัดมาคือ มีความคิดเห็นต่างกันและมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
มากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลติดตาม และกระบวนการวัดผล 
การดำเนินการที่ชัดเจน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 จัดทีมเพื่อนิเทศ กำกับติดตาม
แบบกัลยาณมิตร จากการสังเกตการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ  
ตัวนักเรียน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 ประเมินความก้าวหน้าของทีมอย่างสม่ำเสมอ 
และเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9 เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาเติมเต็มด้วยการสังเกตการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 กำหนดการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนา 
ตนเองสู่ครูมืออาชีพ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 13 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน  (Mdn = 5,  
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 14 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับโรงเรียน สหวิทยา 
เขตและระดับจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่างกัน
และมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ 7 ครูต้องมีบันทึกรายงานการแก้ปัญหา 
นักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนมานำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้งหลังจบกิจกรรมกระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 8  
ผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานที่เกิดจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม เช่น นวัตกรรม  
หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มัธยมศึกษา (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 11  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครู (Mdn = 4, IQR = 1,  
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 15 ใช้ผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ผลและใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป โดยใช้กระบวนการของ PDCA โดยใช้กระบวนการของ PDCA (Mdn = 4, IQR = 1,  
|Mdn-Mo| = 0  
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จึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ประกอบด้วย 6 ด้าน 73 ประเด็น ได้แก่ 1) การนำองค์กร ประกอบด้วย 18 ประเด็น 2) การวางแผน
และการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 13 ประเด็น 3) การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย  
5 ประเด็น 4) การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 12 ประเด็น 5) การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร 
ประกอบด้วย 10 ประเด็น และ 6) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น  
ดังแผนภาพที่ 3 
 

 

ภาพที่ 3 การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ด้านที่ 1 การนำองค์กร ประกอบด้วย 18 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 2) ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุยกับครูแกนนำเป็นประจำเพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม  
การพัฒนานักเรียนร่วมกัน 4) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมเพื่อสร้างเครือข่าย 
ในโรงเรียน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในวงสนทนาของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพในระยะเริ่มต้นทุกวงสนทนาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 6) ผู้บริหาร 
สถานศึกษาแสดงบทบาทการนำให้เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างเข้มข้น 8) ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูสนทนาสะท้อนผลการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
มัธยมศึกษา 9) ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในเรื่ อง 
การเรียนรู ้ของผู้เรียน 10) ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูทุกคนมีส่วนร่วมในวงสนทนาชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสื่อสารองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล โดยเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
และการร่วมรับฟังอย่างตั้งใจ 11) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก 
ในทุกส่วนของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 12) ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อเติมเต็มและสนับสนุนการแก้ปัญหา  
ของนักเรียน ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 13) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ
ด้วยเครือข่ายองค์กรจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ครูต่างโรงเรียน และ 
ศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนได้เร็วขึ้น 14) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญกำลังใจเมื่อประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน เช่น รางวัล พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  
15) ผู้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ เสริมแรงให้ทำงานต่อไป ในกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ  
16) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เพื่อแสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอประสบการณ์ในโรงเรียน 17) ผู้บริหารสถานศึกษานำความสำเร็จ 
สู่สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จควรจัดให้มีการเผยแพร่ ยกย่องและแลกเปลี่ยน 
ความสำเร็จสู่ชุมชน 18) ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เป็นการทำงาน
ที่เป็นปกติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสู่ความยั่งยืน 

ด้านที่ 2 การวางแผนและการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 13 ประเด็น ได้แก่  
1) ดำเนิน แผนงานตามหลักการ “การทรงงาน” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 2) สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจโดยให้เกิดจากภายใน  
คือ “การระเบิดจากข้างใน” 3) ศึกษาหลักการและกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 4) นำหลักการ ความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน “ไม่ติดตำรา” 5) ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับครูในการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินการ 6) วางกลยุทธ์การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 7) จัดทำแผนงาน
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 8) เปิดโอกาสให้ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 9) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เห็นปัญหา ความต้องการและความพร้อม 
ในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 10) กำหนดโครงสร้างของ 
ทีมชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) ที ่ช ัดเจน 11) วางระบบการบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการของ PDCA 12) ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือและ  
ดูแลซึ่งกันและกัน 13) จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ด้านที่ 3 การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่1) จัดตั้งครูแกนนำของ 
ทีมเพื่อเป็นผู้นำทำให้เกิดกระบวนการกระตุ้น ส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 2) ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม 3) ครูแกนนำของทีมต้องส่งเสริมสมาชิกในทีม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพร่วมกัน 4) ส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำสนับสนุน และ 
ภาวะผู้นำร่วม 5) สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 12 ประเด็น ได้แก่ 1) กำหนดให้ครูเข้ารับ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน “จิตตศึกษา” เพื่อกระตุ้นการเปิดใจ และปลูกศรัทธา สร้างความตระหนัก 
และความเช่ือมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) อบรมพัฒนาครูในด้าน
เทคนิคการสังเกตการสอนครูคนอื่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  วิธีการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถ 
สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของเพื่อนครูได้อย่างสร้างสรรค์ 3) อบรมครูให้สามารถเรียนรู้การแสวงหา 
องค์ความรู ้ การใช้คำถามชี ้นำ การติดตามผลและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนใหม่  ๆ  
4) ผู้บริหารสถานศึกษานำครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลงานและประสบความสำเร็ จ และนำผล
การศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 5) แต่งตั้งคณะทำงานในโรงเรียน ได้แก่  
กรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินการขับเคลื่อน  กรรมการส่งเสริมสนับสนุน กรรมการนิเทศ
ติดตาม กรรมการประเมินผล เป็นต้น 6) สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 7) ให้ครูมีอิสระ 
ในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเองเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น  
8) จัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 9) จัดชั่วโมงให้ครูได้มีเวลาดำเนินการกระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระดับชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาในสิ่งที่ต้องการพัฒนา ออกแบบและจัดทำแผน  
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การจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 10) จัดตารางสอน 
ให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้ครูที ่เป็นคู ่หรือกลุ่มเดียวกันมีเวลาว่างตรงกันเพื ่อสามารถ
แลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่งกันและกันได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 11) กำหนดให้
ครูเปิดชั้นเรียนของตน (open class) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนการสังเกตการจัดการเรียน 
การสอน ทำให้เกิดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน 12) สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนจากผลของ
การพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

ด้านที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น ได้แก่ 1) จัดทำ 
คู ่มือการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) จัดทำปฏิทิน 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) สนับสนุนเครื ่องมือ 
ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เช่น สื่อการจัดการเรียนรู้ เอกสาร งานวิจัย  
เป็นต้น 4) จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันโดยง่าย เอื ้อต่อการเข้ากลุ ่มกระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5) จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 6) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดเผย ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และเคารพซึ่งกัน 
และกัน 8) ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ 9) สร้างระบบสนับสนุน 
ให้ครูเกิดบรรยากาศการทำงานที่อิสระ บันทึกอย่างอิสระ และเก็บข้อมูลในระบบ ICT 10) จัดการ 
ระบบข้อมูลสารสารเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ด้านที่ 6 การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น ได้แก่  
1) สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลติดตามและกระบวนการวัดผลการดำเนินการ  
ที่ชัดเจน 2) ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) จัดตั้งทีม 
เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่มครู อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและเสมอภาค 4) จัดทีมเพื่อนิเทศ 
กำกับติดตามแบบกัลยาณมิตรจากการสังเกตการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
ขึ้นของตัวนักเรียน 5) ให้ครู ทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ต่อภาคเรียนหรือต่อ
วงรอบเพื่อตรวจสอบปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 6) ประเมินความก้าวหน้าของทีมอย่างสมำ่เสมอ 
และเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 7) ครูต้องมีบันทึกรายงานการแก้ปัญหานักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน
มานำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้งหลังจบกิจกรรมกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 8) ผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานที่เกิดจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในกลุ่ม เช่น นวัตกรรม หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 9) เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาเติมเต็มด้วยการสังเกตการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
นักเรียน 10) กำหนดการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 11) การประเมินผล 
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การปฏิบัติงานของครูต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครู 12) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู ต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 13) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดูการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน 14) จัดให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้ร่วมกันในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขตและระดับจังหวัด 15) ใช้ผลจากการประเมินและ
วิเคราะห์ผลมาใช้ในการวางแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยใช้กระบวนการของ PDCA 

 
ตอนที่ 2 ทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
การแสดงทัศนะ เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

มัธยมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เป็นประธานการประชุมการแสดงทัศนะ และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม จำนวน 29 คน ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียด ที่มาและแนวคิดที่สำคัญ 
ของการวิจัย พร้อมทั้งผลการวิจัยให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อนำเอาทัศนะข้อคิดเห็นที่ได้รับมารวบรวม
ข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ตรงกันและหาทัศนะข้อคิดเห็นร่วมกันที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผลการวิเคราะห์จากการแสดงทัศนะ เรื ่อง การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 การนำองค์กร พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีทัศนะที่เห็นด้วยกับประเด็น 18 ประเด็น ดังนี ้
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 2) ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุย
กับครูแกนนำเป็นประจำเพื่อร่วมกันตรวจสอบหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการ  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 4) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือ
ข้ามทีมเพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในวงสนทนาของกระบวนการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระยะเริ่มต้นทุกวงสนทนาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 6) ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทการนำให้เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างเข้มข้น  
8) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผลการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 9) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผลการจัดการเรียน
การสอนในเรื ่องการเรียนรู ้ของผู ้เรียน 10) ผู ้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูทุกคนมีส่วนร่วม 
ในวงสนทนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสื่อสารองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล โดยเป็น  
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การสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพ และการร่วมรับฟังอย่างตั ้งใจ 11) ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ให้ 
การสนับสนุน อำนวยความสะดวกในทุกส่วนของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 12) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิชาการ
เพื่อเติมเต็มและสนับสนุนการแก้ปัญหาของนักเรียน ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
13) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยเครือข่ายองค์กรจากภายนอกหรือผู ้เชี ่ยวชาญ เช่น  
ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ครูต่างโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนได้เร็วขึ้น  
14) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญกำลังใจเมื่อประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน เช่น ราง วัล 
พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 15) ผู้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ เสริมแรง 
ให้ทำงานต่อไป ในกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ 16) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอ 
ประสบการณ์ในโรงเรียน 17) ผู้บริหารสถานศึกษานำความสำเร็จสู่สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการแล้ว
ประสบความสำเร็จควรจัดให้มีการเผยแพร่ ยกย่องและแลกเปลี่ยนความสำเร็จสู่ชุมชน 18) ผู้บริหาร 
สถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่องให้เป็นการทำงานที ่เป็นปกติจนกลายเป็น  
วัฒนธรรมขององค์กรสู่ความยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น  

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำในระยะเริ่มต้นของการนำองค์กรเพือ่ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในโรงเรียน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาและต้องมีความเป็นผู้นำ ตลอดจนต้องมีความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถบริหารจัดการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเกิดผลดีต่อองค์กร หากผู้บริหาร

สถานศึกษาไม่เห็นความสำคัญ ปล่อยให้ครูดำเนินการเองในโรงเรียน ผลที่ได้ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะครู

ไม่คุ้นชินกับวิถีการทำงานแบบที่มีการรวมกลุ่มกันแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรืออาจด้วย 

ยึดติดกับการทำงานแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคย ส่งผลให้การพัฒนาครูและนักเรียนไม่ได้ผลตามที่พึงเป็น  

หากผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ติดตามอย่างแข็งขัน ให้ครูดำเนินการอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เชื่อว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวัฒนธรรมการทำงาน  

ที่เป็นปกติ สามารถลดภาระงานครูและนักเรียนได้ เป็นการทำงานของครูที่ไม่โดดเดี่ยว สามารถพัฒนา 

ครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ จนเกิดนวัตกรรมของครูเพื่อสามารถพัฒนา

วิชาชีพของครูได้เป็นอย่างดี  
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ด้านที่ 2 การวางแผนและการเตรียมความพร้อม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีทัศนะที่เห็นด้วย 
กับประเด็น 13 ประเด็น ดังนี้ 1) ดำเนิน แผนงานตามหลักการ “การทรงงาน” ของ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 2) สร้างความตระหนัก สร้างแรง
บันดาลใจโดยให้เกิดจากภายใน คือ “การระเบิดจากข้างใน” 3) ศึกษาหลักการและกระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 4) นำหลักการ ความรู้ความเข้าใจ 
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน “ไม่ติดตำรา” 5) ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกับครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้ของผู ้เรียน เพื ่อให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
ในการดำเนินการ 6) วางกลยุทธ์การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 7) จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 8) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 9) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพื่อให้เห็นปัญหา ความต้องการและความพร้อมในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 10) กำหนดโครงสรา้งของทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ชัดเจน  
11) วางระบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการของ 
PDCA 12) ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรแบบกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน 13) จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น  
“การระเบิดจากข้างใน” เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักและแรง  
บันดาลใจ เพราะการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องให้บุคคลมีความตระหนักมีแรงบันดาลใจ
จากข้างในเสียก่อน โดยผู้บริหารต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยกับครูบ่อย ๆ อย่างเป็น 
กันเอง และเป็นกัลยาณมิตร การพาครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที ่ประสบความสำเร็จเพื ่อให้ครู  
เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และต้องไม่  
ยึดติดกับกรอบตำรามากเกินไป 

ด้านที่ 3 การกระจายภาวะผู้นำ พบว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิ มีทัศนะที่เห็นด้วยกับประเด็น  
5 ประเด็น ดังนี้ 1) จัดตั้งครูแกนนำของทีมเพื่อเป็นผู้นำทำให้เกิดกระบวนการกระตุ้น ส่งเสริมสมาชิก 
ในทีมให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2) ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม 3) ครูแกนนำ 
ของทีมต้องส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพร่วมกัน 4) ส่งเสริมให้ครู 
ทุกคนเกิดภาวะผู้นำสนับสนุน และภาวะผู้นำร่วม 5) สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำ 
ในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
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อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น  
ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
โดยส่งเสริมให้ครูมีอิสระและเป็นผู้นำในตนเองในการเลือกแนวทางหรือวิธีการในการจัดการเรียน 
การสอนแก่นักเรียน มีความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทันต่อการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีทัศนะที่เห็นด้วยกับประเด็น 12 ประเดน็  
ดังนี้ 1) กำหนดให้ครูเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน “จิตตศึกษา”  เพื่อกระตุ้นการเปิดใจ และ
ปลูกศรัทธา สร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
มัธยมศึกษา 2) อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสังเกตการสอนครูคนอื่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
วิธีการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของเพื่อนครูได้อย่างสร้างสรรค์ 3) อบรมครู 
ให้สามารถเรียนรู้การแสวงหาองค์ความรู้ การใช้คำถามชี้นำ การติดตามผลและกลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ 4) ผู้บริหารสถานศึกษานำครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลงานและประสบ 
ความสำเร็จ และนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  5) แต่งตั้ง 
คณะทำงานในโรงเรียน ได้แก่ กรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินการขับเคลื่อน กรรมการส่งเสริม
สนับสนุน กรรมการนิเทศติดตาม กรรมการประเมินผล เป็นต้น 6) สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เป็นต้น 7) ให้ครูมีอิสระในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง
เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือ  
ระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น 8) จัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 9) จัดชั่วโมงให้ครูได้มีเวลา
ดำเนินการกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงในทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาในสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  
ปรับปรุงแก้ไข 10) จัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้ครูที่เป็นคู่หรือกลุ่มเดียวกัน  
มีเวลาว่างตรงกันเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่งกันและกันได้  ทำให้การทำงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 11) กำหนดให้ครูเปิดชั้นเรียนของตน (open class) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม 
มาแลกเปลี ่ยนการสังเกตการจัดการเรียนการสอน  ทำให้เกิดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน  
12) สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนจากผลของการพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  



 159 

อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น  
การสร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ไม่ควรกำหนดกลุ่มในแต่ละระดับชั้นต่าง ๆ  
เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถปฏิบัติได้ และครูที่มีความเชี่ยวชาญสามารถอยู่ในกลุ่มที่อิสระได้  
และการจัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา นั้น ไม่ควรกำหนดตารางชั่วโมงที่ชัดเจนเนื่องจากมีข้อจำกัดในกรณีที่เป็น  
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษที ่มีกลุ ่มชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพจำนวนมาก 
ในโรงเรียน รวมถึงภาระงานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีมาก จะทำให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่สามารถเข้ากลุ่มตามที่กำหนดได้ครบทุกกลุ่ม 

ด้านที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น ได้แก่ 1) จัดทำคู่มือ 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) สนับสนุนเครื ่องมือในการพัฒนา 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เช่น สื่อการจัดการ เรียนรู้ เอกสาร งานวิจัย เป็นต้น  
4) จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันโดยง่าย เอื้อต่อการเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ 5) จัดหางบประมาณ เพื ่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  (PLC)  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 6) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดเผย ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเคารพซึ่งกันและกัน  
8) ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ 9) สร้างระบบสนับสนุนให้ครู
เกิดบรรยากาศการทำงานที่อิสระ บันทึกอย่างอิสระ และเก็บข้อมูลในระบบ ICT 10) จัดการระบบ 
ข้อมูลสารสารเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ด้านที ่ 6 การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 15 ประเด็น ได้แก่  
1) สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลติดตามและกระบวนการวัดผลการดำเนินการ  
ที่ชัดเจน 2) ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) จัดตั้งทีม 
เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่มครู อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและเสมอภาค 4) จัดทีมเพื่อนิเทศ 
กำกับติดตามแบบกัลยาณมิตรจากการสังเกตการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง  
ที่ดีขึ้นของตัวนักเรียน 5) ให้ครู ทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ต่อภาคเรียนหรือ 
ต่อวงรอบเพื่อตรวจสอบปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 6) ประเมินความก้าวหน้าของทีมอย่าง
สม่ำเสมอและเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 7) ครูต้องมีบันทึกรายงานการแก้ปัญหานักเรียนเพ่ือพัฒนา
นักเรียนมานำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้งหลังจบกิจกรรมกระบวนการของชุมชนแหง่การเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเร ียนมัธยมศึกษา 8) ผู ้บร ิหารสถานศึกษารับรองผลงานที ่เก ิดจากชุมชน 
แห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในกลุ ่ม เช่น นวัตกรรม หรือ วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ ( Best Practice)  
9) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเติมเต็มด้วยการสังเกตการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
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ทางการเรียนของนักเรียน 10) กำหนดการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ  
11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครู 12) การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของครู ต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 13) เปิดโอกาสให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดูการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน  
14) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขตและระดับจังหวัด 15) ใช้ผล
จากการประเมินและวิเคราะห์ผลมาใช้ในการวางแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยใช้  
กระบวนการของ PDCA 

อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น  
การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล มีความสำคัญเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต ่อเน ื ่อง ไม ่ล ้มเล ิกกลางทาง และเพื ่อให ้เก ิดความยั ่งย ืนจนกลายเป ็นว ัฒนธรรมองค ์กร 
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในที่สุด 
 

สรุปผล ทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหาร  
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า การบริหารจัดการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน 73 ประเด็น ได้แก่ 1) การนำ 
องค์กร ประกอบด้วย 18 ประเด็น 2) การวางแผนและการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 13 ประเด็น 
3) การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น 4) การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 12 ประเด็น 
5) การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น และ 6) การกำกับดูแล ติดตามและ  
ประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น และมีทัศนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำในระยะเริ่มต้นของการนำองค์กรเพื่อให้เกิดชุมชน  
แห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เนื ่องจากผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ที ่มีบทบาทสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและต้องมีความเป็นผู้นำ ตลอดจนต้องมีความเข้าใจในชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถบริหารจัดการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเกิดผลดี 
ต่อองค์กร 

2) “การระเบิดจากข้างใน” เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนัก 
และแรงบันดาลใจ เพราะการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องให้บุคคลมีความตระหนัก  
มีแรงบันดาลใจจากข้างในเสียก่อน โดยผู้บริหารต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย 

3) ส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง  
วิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูมีอิสระและเป็นผู้นำในตนเองในการเลือกแนวทางหรือวิธีการในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน มีความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ ้นและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทันต่อการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 



 161 

4) การสร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนไม่ควรกำหนดกลุ่ม  
ในแต่ละระดับชั้นต่าง ๆ เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถปฏิบัติได้และครูที่มีความเชี่ยวชาญ 
สามารถอยู่ในกลุ่มที่อิสระได ้

5) การจัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา นั้น ไม่ควรกำหนดตารางชั่วโมงที่ชัดเจนเนื่องจากมีข้อจำกัด  
ในกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษที่มีกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวน
มากในโรงเรียน รวมถึงภาระงานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีมาก จะทำให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่สามารถเข้ากลุ่มตามที่กำหนดได้ครบทุกกลุ่ม 

6) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล มีความสำคัญเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่ล้มเลิกกลางทาง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในที่สุด 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2) เพื ่อทราบทัศนะของผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อ 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi  
Futures Research) โดยการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 21 คน ประกอบกับการแสดงทัศนะ  
จากผู ้เช ี ่ยวชาญ บริหารสถานศึกษา จำนวน 29 โรงเร ียน เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัย ได้แก่  
แบบสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร้าง  (Semi-structured interview) สำหรับ EDFR รอบที ่ 1 และ 
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) สำหรับ EDFR รอบที ่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดำเนินการดังนี ้ ตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 21 คน ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ 
ด้วยตนเอง และ EDFR รอบที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  
ตอนที่ 2 ทำการแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา โดยผู ้วิจัยจัดประชุมร่วมแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และ 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา 
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สรุปผลการวิจยั 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย เป็น 2 ตอน ดังนี ้
 

1. การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  

6 ด้าน 73 ประเด็น ได้แก่ 1) การนำองค์กร ประกอบด้วย 18 ประเด็น 2) การวางแผนและการเตรียม
ความพร้อม ประกอบด้วย 13 ประเด็น 3) การกระจายภาวะผู ้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น  
4) การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 12 ประเด็น 5) การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 
10 ประเด็น และ 6) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น ซึ ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การนำองค์กร ประกอบด้วย 18 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 2) ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุยกับครูแกนนำเป็นประจำเพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมกลุ่ มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนานักเรียนร่วมกัน 4) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมเพื่อสร้างเครือข่าย  
ในโรงเรียน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในวงสนทนาของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในระยะเริ่มต้นทุกวงสนทนาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 6) ผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงบทบาทการนำให้เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างเข้มข้น 8) ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูสนทนาสะท้อนผลการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 9) ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในเรื ่อง 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 10) ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูทุกคนมีส่วนร่วมในวงสนทนาชุมชนแห่ง  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสื่อสารองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล โดยเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
และการร่วมรับฟังอย่างตั้งใจ 11) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก 
ในทุกส่วนของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 12) ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อเติมเต็มและสนับสนุนการแก้ปัญหา  
ของนักเรียน ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 13) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ
ด้วยเครือข่ายองค์กรจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ครูต่างโรงเรียน และ 
ศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
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ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนได้เร็วขึ้น 14) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญกำลังใจเมื่อ
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน เช่น รางวัล พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ 15) ผู้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ เสริมแรงให้ทำงานต่อไป ในกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ   
16) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เพื่อแสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอประสบการณ์ในโรงเรียน 17) ผู้บริหารสถานศึกษานำความสำเร็จ 
สู่สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จควรจัดให้มีการเผยแพร่ ยกย่องและแลกเปลี่ยน 
ความสำเร็จสู่ชุมชน 18) ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เป็นการทำงาน
ที่เป็นปกติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสู่ความยั่งยืน  

ด้านที่ 2 การวางแผนและการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 13 ประเด็น ได้แก่  
1) ดำเนิน แผนงานตามหลักการ “การทรงงาน” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 2) สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจโดยให้เกิดจาก
ภายใน คือ “การระเบิดจากข้างใน” 3) ศึกษาหลักการและกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 4) นำหลักการ ความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน “ไม่ติดตำรา” 5) ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับครูในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินการ 6) วางกลยุทธ์ 
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 7) จัดทำ
แผนงานการขับเคลื ่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
8) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
9) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เห็นปัญหา ความต้องการและ 
ความพร้อมในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 10) กำหนด
โครงสร้างของทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ชัดเจน 11) วางระบบการบริหารจัดการ 
ชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเร ียนโดยใช้กระบวนการของ PDCA 12) ทำข้อตกลง 
(MOU)ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบกัลยาณมิตร  
ที่ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน 13) จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ด้านที่ 3 การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่1) จัดตั้งครูแกนนำของทีม
เพื่อเป็นผู้นำทำให้เกิดกระบวนการกระตุ้น ส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2) ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม 3) ครูแกนนำของทีมต้องส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพร่วมกัน 4) ส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำสนับสนุน และ 
ภาวะผู้นำร่วม 5) สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 12 ประเด็น ได้แก่ 1) กำหนดให้ครูเข้ารับ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน “จิตตศึกษา” เพื่อกระตุ้นการเปิดใจ และปลูกศรัทธา สร้างความตระหนัก 
และความเชื่อมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) อบรมพัฒนาครู 
ในด้านเทคนิคการสังเกตการสอนครูคนอื่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  วิธีการสื่อสารเพื่อให้ครู 
สามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของเพื ่อนครูได้อย่างสร้างสรรค์ 3) อบรมครูให้สามารถเรียนรู้ 
การแสวงหาองค์ความรู้ การใช้คำถามชี้นำ การติดตามผลและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน 
ใหม่ ๆ 4) ผู้บริหารสถานศึกษานำครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลงานและประสบความสำเร็จ และ  
นำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 5) แต่งตั้งคณะทำงานในโรงเรียน  
ได้แก่ กรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินการขับเคลื่อน กรรมการส่งเสริมสนับสนุน กรรมการ 
นิเทศติดตาม กรรมการประเมินผล เป็นต้น  6) สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น  
7) ให้ครูมีอิสระในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเองเพื่อพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกั น หรือระดับชั้น 
เดียวกัน เป็นต้น 8) จัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 9) จัดชั่วโมงให้ครูได้มีเวลาดำเนินการ 
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาในสิ่งที่ต้องการพัฒนา ออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู ้/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ์ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และปรับปรุ งแก้ไข  
10) จัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้ครูที่เป็นคู่หรือกลุ่มเดียวกันมีเวลาว่างตรงกัน  
เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่งกันและกันได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
11) กำหนดให้ครูเปิดชั้นเรียนของตน (open class) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนการสังเกต
การจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน 12) สนับสนุนให้ครูทำวิจัย 
ในชั ้นเรียนจากผลของการพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  (PLC)  
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

ด้านที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น ได้แก่ 1) จัดทำ 
คู ่มือการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) จัดทำปฏิทิน 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) สนับสนุนเครื ่องมือ 
ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เช่น สื่อการจัดการเรียนรู้ เอกสาร งานวิจัย  
เป็นต้น 4) จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันโดยง่าย เอื ้อต่อการเข้ากลุ ่มกระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5) จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 6) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
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ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 7) ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดเผย ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเคารพ 
ซึ่งกันและกัน 8) ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ 9) สร้างระบบ 
สนับสนุนให้ครูเกิดบรรยากาศการทำงานที่อิสระ บันทึกอย่างอิสระ และเก็บข้อมูลในระบบ ICT  
10) จัดการระบบข้อมูลสารสารเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

ด้านที่ 6 การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น ได้แก่  
1) สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลติดตามและกระบวนการวัดผลการดำเนินการ  
ที่ชัดเจน 2) ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) จัดตั้งทีม 
เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่มครู อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและเสมอภาค 4) จัดทีมเพื่อนิเทศ 
กำกับติดตามแบบกัลยาณมิตรจากการสังเกตการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง  
ที่ดีขึ้นของตัวนักเรียน 5) ให้ครู ทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ต่อภาคเรียน
หรือต่อวงรอบเพื่อตรวจสอบปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 6) ประเมินความก้าวหน้าของทีม 
อย่างสม่ำเสมอและเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 7) ครูต้องมีบันทึกรายงานการแก้ปัญหานักเรียนเพื่อ 
พัฒนานักเรียนมานำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั ้งหลังจบกิจกรรมกระบวนการของชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 8) ผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานที่เกิดจาก
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม เช่น นวัตกรรม หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
9) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเติมเต็มด้วยการสังเกตการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 10) กำหนดการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ  
11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครู 12) การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของครู ต้องมุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 13) เปิดโอกาสให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดูการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาครู และนักเรียน  
14) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขตและระดับจังหวัด 15) ใช้ผล
จากการประเมินและวิเคราะห์ผลมาใช้ในการวางแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยใช้
กระบวนการของ PDCA 

 
2. ทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการ  

ชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเร ียนมัธยมศึกษา พบว่า การบริหารจัดการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  6 ด้าน 73 ประเด็น 1) การนำ 
องค์กร ประกอบด้วย 18 ประเด็น 2) การวางแผนและการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย  
13 ประเด็น 3) การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น 4) การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย  
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12 ประเด็น 5) การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น และ 6) การกำกับดูแล  
ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น และมีทัศนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำในระยะเริ่มต้นของการนำองค์กรเพื่อให้เกิดชุมชน  
แห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เนื ่องจากผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ที ่มีบทบาทสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและต้องมีความเป็นผู้นำ ตลอดจนต้องมีความเข้าใจในชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถบริหารจัดการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเกิดผลดี
ต่อองค์กร 

2) “การระเบิดจากข้างใน” เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนัก 
และแรงบันดาลใจ เพราะการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องให้บุคคลมีความตระหนัก  
มีแรงบันดาลใจจากข้างในเสียก่อน โดยผู้บริหารต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย 

3) ส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูมีอิสระและเป็นผู้นำในตนเองในการเลือกแนวทางหรือวิธีการในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน มีความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ ้นและ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทันต่อการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

4) การสร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนไม่ควรกำหนดกลุ่ม  
ในแต่ละระดับชั้นต่าง ๆ เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถปฏิบัติได้และครูที่มีความเชี่ยวชาญ
สามารถอยู่ในกลุ่มที่อิสระได ้

5) การจัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา นั้น ไม่ควรกำหนดตารางชั่วโมงที่ชัดเจนเนื่องจากมีข้อจำกัด  
ในกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษที่มีกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวน
มากในโรงเรียน รวมถึงภาระงานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีมาก จะทำให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่สามารถเข้ากลุ่มตามที่กำหนดได้ครบทุกกลุ่ม 

6) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล มีความสำคัญเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่ล้มเลิกกลางทาง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในที่สุด 
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การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา และสามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัได้ 
2 ประเด็น ดังน้ี 

 
1. การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมธัยมศึกษา  

การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ผู้เชี่ยวชาญ  
ทั้ง 21 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ประกอบด้วย 6 ด้าน 73 ประเด็น ได้แก่ ด้านที่ 1 การนำองค์กร  
ประกอบด้วย 18 ประเด็น ด้านที่ 2 การวางแผนและการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 13 ประเด็น  
ด้านที่ 3 การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย  
12 ประเด็น ด้านที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น และ ด้านที่ 6  
การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น ทั้งนี้เพราะการดำเนินการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้สำเร็จนั้นจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ  
ที่เหมาะสม และเมื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการให้สัมภาษณ์นั้น  
พบว่า ด้านที่ 1 การนำองค์กร มีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการของ กูลิค  (Gulick)  
ที่กล่าวถึงหน้าที่ของการจัดการ ประการหนึ่งคือ การชี้นำ ด้านที่ 2 การวางแผนและการเตรียม 
ความพร้อม สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการของ ดรัคเกอร์ (Drucker) ที่กล่าวว่า  
“การวางแผน”เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันในการตัดสินใจของการประกอบการอย่างมีระบบและ
ด้วยการรอบรู้ รวมทั้งกระบวนการที่ได้รวบรวมขึ้นอย่างเป็นระเบียบที่ใช้วิธีการใด  ๆ อันจำเป็นที่ 
ทำให้แผนงานบรรลุความมุ่งหมาย และมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการของกูลิค  
(Gulick) ที่กล่าวถึง หลักการ POSDCORB คือ 7 องค์ประกอบหลักในการจัดการองค์กร ประการแรก
คือ การวางแผน ซึ่งกิจกรรมการวางแผนเป็นความพยายามทำนายการกระทำและทิศทางขององค์การ 
ในอนาคต ต่อมาใน ด้านที่ 3 การกระจายภาวะผู้นำ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการ 
ของ แมคเกรเกอร์ (McGregor) ที ่กล่าวถึง การกระจายอำนาจ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่  
การขยายงาน และการมีส่วนร่วม ด้านที ่ 4 การพัฒนาบุคลากร มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
การบริหารจัดการของ เทเลอร์ (Taylor) ที่กล่าวถึง หลักการคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร  
(Selection of Personnel) จะต้องคัดเลือกผู ้มาปฏิบัติงานหรือผู ้ทำงาน (Workers) ตามหลัก 
วิทยาศาสตร์แล้วฝึกอบรม สอนและพัฒนาผู้ทำงานเหล่านั้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด  
ของ มาสโลว์ (Maslow) ที่กล่าวว่า ความต้องการ (Need Hierarchy Theory) ของมนุษย์เป็นเรื่อง 
แรงจูงใจ ผู้บริหารจะต้องจัดหาหนทางสนองความต้องการของผู้ทำงานซึ่งส่งเสริมเป้าหมายของ
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องค์การด้วย และเพื่อขจัดสิ่งที่มาขัดขวางการสนองความต้องการและทำให้เกิดความไม่สบายใจ  
เจตคติในทางลบหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติ ส่วนแนวคิดการบริหารจัดการของ กูลิค  (Gulick)  
มีความสอดคล้องในด้านการจัดอัตรากำลัง การจัดองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ แมคเกรเกอร์  
(McGregor) ที ่กล่าวถึงการมอบหมายอำนาจ หน้าที ่ การขยายงาน การมีส่วนร่วม รวมทั ้งยัง  
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการของเซงเก้ (Senge) ที่กล่าวถึง ความรอบรู้แห่งตน (Personal  
mastery) แบบแผนความคิดอ่าน (Mental model) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) การเรียนรู้ของ
ทีม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารจัดการการศึกษาที่แสดงอยู่ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ด้านการบริหารบุคคล  
ด้วย ส่วนด้านที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร มีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการของ  
กูลิค (Gulick) ในด้านการจัดการงบประมาณ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารจัดการ
การศึกษาที่แสดงอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 39  ด้านการบริหารทั่วไป และด้านงบประมาณ และสุดท้าย ด้านที่ 6 การกำกับ 
ดูแล ติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการของ เดมมิ่ง (Deming) ที่กล่าวถึง 
วงจร PDCA ในขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินว่าการดำเนินการ 
บรรลุผลตามความต้องการหรือไม่ การตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะสร้างความมั่นใจว่า  
คุณภาพของผลผลิตจะมีอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อพิจารณาประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด กล่าวคือ ใน 6 ด้าน  
มีทั้งสิ้น 35 ประเด็น คือ อยู่ในด้านที่ 1 การนำองค์กร จำนวน 17 ประเด็น ด้านที่ 2 การวางแผนและ
การเตรียมความพร้อม จำนวน 8 ประเด็น ด้านที่ 3 การกระจายภาวะผู้นำ จำนวน 2 ประเด็น ด้านที่ 4  
การพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 ประเด็น ด้านที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร จำนวน 1 ประเด็น  
และ ด้านที่ 6 การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล จำนวน 4 ประเด็น จะสังเกตได้ว่าผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดมุ่งเน้นการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาไปที่ด้าน 
การนำองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน  
จะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรต่าง  ๆ  
ที่ใช้ในสถานศึกษาและเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในลักษณะ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพครูและ  
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยแนวคิดดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์  
ชูกำเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง ได้ทำการวิจัยเรื ่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครูสู่  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องมีความรู้ 
และเข้าใจและมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะสัมผัสรับรู้สภาวะขององค์กรที่เป็นอยู่ เพื่อที่จะทำให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงระดับลึกของวัฒนธรรมองค์กร และจากงานวิจัยของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้ทำการวิจัย 
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เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแนวทางการนำมาใช้ในสถานศึกษา พบว่าการนำ PLC มาใช้ใน 
โรงเรียนจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำที่สนับสนุนและแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันและ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ นอกจากน้ีจากงานวิจัยของ ธัญยพร บุญรักษา ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกและส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง และจาก 
งานวิจัยของสคริบเนอร์ และคณะ (Scribner et al.) ที่วิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนทางวิชาชีพในโรงเรียน :  
การประเมินเพื ่อปรับปรุงกระบวนการของโรงเรียน (Creating Professional Communities in  
Schools through Organizational Learning: An Evaluation of a School Improvement 
Process) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
ทั้งนี้ การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรเริ่มจากการที่  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน มีการพบปะพูดคุยกับครูแกนนำ
เป็นประจำเพื ่อร่วมกันตรวจสอบหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนร่วมกัน และส่งเสริมความร่วมมือข้ามทีมเพื่อสร้างเครือข่าย
ในโรงเรียน นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาทการนำให้เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริมบทบาทของครูใน  
การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างเข้มข้น ตลอดจน
สนทนากับครูเพื่อสะท้อนผลการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน  
โรงเรียนมัธยมศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้โอกาสครูทุกคนมีส่วนร่วมในวงสนทนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในการสื ่อสาร  
องค์ความรู้ของแต่ละบุคคล โดยเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการร่วมรับฟังอย่างตั้ งใจ 
โดยเป็นผู้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกในทุกส่วนของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อเติมเต็ม 
และสนับสนุนการแก้ปัญหาของนักเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ ดังนั้ น 
จากผลการวิจัยจึงค้นพบว่า การนำองค์กรมีความสำคัญอย่างมากกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อบริหาร 
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาของตนในช่วงของการเปลี่ยนแปลง  
และเริ่มต้นการขับเคลื่อน เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยในด้านการนำองค์กร พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ควรบริหารจัดการด้วยเครือข่ายองค์กรจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น  ๆ  
ครูต่างโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนได้เร็วขึ้ นนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
การบริหารจัดการด้วยเครือข่ายองค์กรจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญนั้นมีส่วนกระตุ้นให้ครูผู้สอน  
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เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน ก่อให้เกิดเครือข่ายการร่วมมือร่วมใจ  
การสะท้อนผล ความรู้ใหม่ที่หลากหลายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน 
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ สโตล์ และคณะ (Stoll et al.) ที่กล่าวว่า การกระตุ้น
ให้เกิดการสนับสนุนจากผู ้เอื ้ออำนวยความสะดวก (Drawing on and Nurturing Facilitators)  
เป็นการให้ความสนับสนุนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในฐานะเพื่อนเชิงวิพากษ์ทางวิชาชีพ การให้ข้อมูลย้อนกลับ  
เป็นการช่วยเหลือในการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้  
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญกำลังใจเมื่อประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน เช่น 
รางวัล พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และผู้บริหารสถานศึกษาควรให้กำลังใจ  
เสริมแรงให้ทำงานต่อไปในกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮอร์ด  
(Hord) ที่ทำการวิจัยเรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : ชุมชนของการสอบถามและปรับปรุง  
อย่างต ่อเน ื ่อง(Professional learning communities : Communities of continuous inquiry 
and improvement) จากผลการวิจัย พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นควรมีการเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และประเด็นต่อมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีโอกาส  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอ
ประสบการณ์ในโรงเรียน และนำความสำเร็จสู่สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ 
ควรจัดให้มีการเผยแพร่ ยกย่องและแลกเปลี่ยนความสำเร็จสู่ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื ่องให้เป็นการทำงานที่เป็นปกติจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสู่  
ความยั่งยืน นั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแนวทางการบริหารงานและท่าทีของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใจ 
เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาแสดงศักยภาพและให้การสนับสนุน การเสริมแรง
ทางบวก วางระบบการทำงานแบบกระจายอำนาจและให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จะส่งผลให้  
ครูเปิดใจและช่วยเสริมพลังอำนาจให้แก่ครูได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ทั้งด้านวิชาชีพครู
และคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ อัลแมน (Ullman) ที่กล่าวว่า วิธีการ 
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ ความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมทางการสอน การสร้าง 
บรรยากาศแหง่ความไว้วางใจ การจัดให้มีเวลาที่เพียงพอให้แก่ครู การเปิดกว้าง การได้รับความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานภายนอก และการตระหนักถึงการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และผลการวิจัย มีความสอดคล้อง 
กับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning  
Community) สู่สถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ที่กล่าวถึง เงื่อนไขด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การว่ามีวัฒนธรรมองค์การแบบเดิมหลายประการ 
ที่ควรได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะต่อการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียน โดยต้องได้รับ
การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้นำ (Supportive leadership) ทั้งนี้จะเห็นว่า การนำองค์กรจึงเป็น 
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ด้านที่เป็นเหตุปัจจัยตั้งต้นและมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดี  
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาเริ่มจากการนำองค์กรแล้ว ต่อมาคือดำเนินการด้านการวางแผน  
และการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ซึ่งผู ้เชี ่ยวชาญทั้งหมดมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด จำนวน 8 ประเด็น คือ ควรดำเนิน 
แผนงานตามหลักการ“การทรงงาน”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ  
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และควรสร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจโดยให้เกิดจากภายใน  
คือ “การระเบิดจากข้างใน” โดยศึกษาหลักการและกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นำหลักการ ความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน “ไม่ติดตำรา” นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกับครูในการพัฒนา 
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินการ วางกลยุ ทธ์
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ตลอดจน  
จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ของ
ผู ้เรียน จากผลการวิจัยดังกล่าว ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนโดยต้องระเบิดจากข้างใน คือ 
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน ก่อนทำอะไรต้องมีความเข้าใจ
เสียก่อน เข้าใจผู้คนในความหลากหลายปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
เป็นต้น และระหว่างการดำเนินการนั้นจะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาให้เขาเข้าใจเราด้วย  
การเข้าถึงก็เช่นกันเมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึงเพื่อให้นำ ไปสู่การปฏิบัติให้ได้และเมื่อ 
เข้าถึงแล้วจะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาเข้าถึงเราด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไป  
และกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้สำเร็จ เรื่องการพัฒนาก็จะดี และสามารถนำมาใช้ใน  
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรง เรียนมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี และ 
ในประเด็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
ของผู้เรียนเพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินการ จัดทำแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา และควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน นั้น ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้อง
ก้าวข้ามการทำงานแบบโดดเดี่ยว โดยต้องเปลี่ยนจากองค์กรที่เป็นระบบปิดสู่การเป็นองค์กรที่เป็น
ระบบเปิดที่ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาร่วมกัน ตั้งแต่การกำหนด
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วิสัยทัศน์เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินการ และจัดทำแผนงานการขับเคลื่อน  
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สอดคล้องงานวิจัยของ  
สุทธิภรณ์ ขนอม และคณะ ที่วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า ขั้นวางแผน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองทิพย์ เทพอารีย์  
และมารุต พัฒผล ได้ทำการวิจัยเรื ่อง พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับครู 
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ครูต้องเรียนรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
ของโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่โดยครูร่วมกันเรียนรู้ และนอกจากนี้มีความสอดคล้องกับแนวทาง  
การขับเคลื ่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  (PLC : Professional Learning  
Community) สู่สถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวถึง กิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียนควรประกอบด้วย 1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ 
(Reflective dialogue) ระหว่างกัน 2) การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้นเพื่อลด 
ความรู้สึกโดดเดี่ยว (DE privatization) ในงานสอนของครู 3) การรวมกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องการเรียนรู้
ของนักเรียน 4) การร่วมมือร่วมใจกันในหมู่ ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 5) การแลกเปลี่ยน 
ในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วม (Shared values and norms) ดังนั้น จึงทำให้การวางแผน 
และการเตรียมความพร้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกด้านหนึ่งในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อย่างไรก็ดีในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีด้านการกระจายภาวะผู้นำ โดยผู้เชี ่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน  
มากที่สุด จำนวน 2 ประเด็นคือ ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม และ สร้างแรงบันดาลใจ  
ให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  
ความเป็นผู้นำมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมการกระจายภาวะผู้นำไปสู่ครูแกนนำให้เป็นผู้นำทีม และกระจาย
ภาวะผู้นำไปสู่ครูผู้สอนให้มีอำนาจทางวิชาชีพอย่างเต็มที่ เมื่อครูโรงเรียนมัธยมศึกษารู้สึกว่ามีความ  
เป็นตัวของตัวเองในงาน มีความเป็นเจ้าของงานอย่างไม่ถูกแทรกแซง ไม่ถูกบังคับทำ โดยมีอิสระ  
ในการตัดสินใจเลือกวิธีการของตนเองในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนภายใต้บรรยากาศ
แบบอิสระและเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ ซึ่งธรรมชาติของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีความเป็น 
ผู้นำทางวิชาการอยู่ในตัว หากได้รับแรงส่งเสริมและยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคล จะทำให้ครู
โรงเรียนมัธยมศึกษามีพลังและเกิดความเป็นผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเร ียนมัธยมศึกษา ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ วาสนา ทองทวีย ิ ่งยศ  
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เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
พบว่า ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำทางวิชาการ และสอดคล้องแนวคิดของ เคราเตอร์  (Crowther)  
ที่กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกระจาย 
ความเป็นผู้นำให้แก่ครูโดยภาวะผู้นำที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 
คือภาวะผู้นำทางวิชาการซึ่งมาควบคู่กับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ผู้บริหารและครูจะต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะต้องเรียนรู้และปรับใช้บทบาทตามภาระหน้าที่  
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียน  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิดของกิลส์ 
และฮาเกรพส์ (Giles and Hargreaves) ที่กล่าวว่า วิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ 
พัฒนาโรงเรียนนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมใหม่ของครู การกระจาย 
ภาวะผู้นำในทุกระดับ และการวางแผนกำหนดความสำเร็จที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำ (Planning for  
Leadership Succession) หรือแนวคิดของมัลฟอร์ด และซันลินส์ (Mulford and Sallins) ที่กล่าวว่า  
การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิผลจะต้องกระจายภาวะผู้นำให้กับครูผู้สอน 
เพื่อให้มีอิสระในการพัฒนาทางวิชาชีพและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และสอดคล้อง
กับแนวคิดของฮาร์รีส(Harris) ที่กล่าวว่าการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำเป็นต้องให้ 
การสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากครูอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องกระจายความเป็นผู้นำให้กับครู
โดยการให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น หรือแนวคิดของสพิวแลน  (Spillane)  
ที ่กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเกิดจากการกระจายภาวะผู ้นำให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน  
อันหมายถึง ครู เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถทำงานร่วมกันในบทบาทต่าง ๆ และมีความรับผิดชอบตาม 
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของแมคลันลิน และทาวเบิร์ท  
(McLaughlin and Talbert) ที่กล่าวว่า การพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการที ่สำคัญ คือ การกระจายภาวะผู ้นำของผู ้บริหาร  
โดยการเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบให้แก่ครูในการปฏิบัติงาน หรือผลการวิจัยของ อนุสรา สุวรรณวงศ์  
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนเอกชน พบว่า 
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนเอกชน ได้แก่  
กลยุทธ์กระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครู
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 ที่กำหนดให้ภาวะผู้นำครูเป็นสมรรถนะ 
ประจำสายงาน เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ดังนั้น  



 175 

จึงกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สิ่งสำคัญคือ 
การกระจายภาวะผู้นำ โดยการส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม และสร้างแรงบันดาลใจ  
ให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองทางวิชาการในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพราะครูเป็นผู้ออกแบบการดำเนินงานและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนอย่างใกลช้ิด 
และรู้ถึงปัญหาตลอดจนแนวทางที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะทำให้ครูมีความมั่นใจและค้นพบแนวทาง  
การปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการพัฒนา 
วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้แล้ว สำหรับผู้เชี ่ยวชาญสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ด้านการพัฒนา 
บุคลากร ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ  
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด จำนวน 3 ประเด็น คือ อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสังเกต
การสอนครูคนอื่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน 
ของเพื่อนครูได้อย่างสร้างสรรค์ และต้องจัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้ครูที่เป็นคู่  
หรือกลุ่มเดียวกันมีเวลาว่างตรงกันเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่งกันและกันได้ทำให้
การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนจากผลของการพัฒนาร่วมกันจาก 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ ทั้งนี้จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทักษะที่สำคัญประการหนึ่งของครู คือ  
การสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนครูต้องมีความสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนา  
และมีเทคนิควิธี หากวิธีการสื่อสารในขั้นของการสะท้อนผลไม่สร้างสรรค์แล้ว อาจทำให้ไม่สำเร็จและ 
ไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไปได้เลย จึงจำเป็นต้องอบรมพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในเทคนิค วิธ ิการ ความรู ้เพื ่อนำมาใช้ในการจัดการสอน และอบรมการสื ่อสาร  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เวอเบลส และคณะ  
(Verbiest et al.) เรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือในโรงเรียน : การสร้างความสามารถในการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ (Collective Learning in Schools Described: Building Collective Learning Capacity) 
ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือในโรงเรียนสามารถกระทำได้โดยกิจกรรม  
การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยผู้นำของโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน   
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โบแลม และคณะ (Bolam et al.) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การสร้างและ 
การสนับสนุนประสิทธิภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Creating and Sustaining Effective  
Professional Learning Communities) ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วย 
เสริมสร้างขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งระบบอย่างยั่งยืน และยังช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย โดยตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ  
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู โดยเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชน  
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แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความต้องการด้านเวลาในการพบปะพูดคุย ได้ศึกษางานและพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการจัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครู โดยจัดให้ 
ครูที่เป็นคู่หรือกลุ่มเดียวกันมีเวลาว่างตรงกันเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน
ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ คาโนลด์ (Kanold) ที่กล่าวว่า พื้นที่พลังสร้างสรรค์ให้ 
การทำงาน เป็นการทำงานด้านชีวิตที่มีความสุขไปด้วยกันได้ ซึ่งพื้นที่พลังสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วย
พลังด้านความหวัง (Hopeful) พลังการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Helpful) พลังความปิติสุข (Joyful)  
พลังความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connected) และพลังความมั่นใจ (Confident) พลังสร้างสรรค์เหล่านี้
จะทำให้ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเกิดพลังการขับเคลื่อนที ่ไหลลื่นและคล่องตัวได้ และ  
สอดคล้องกับแนวคิดของแมคลันลิน และทาวเบิร์ท (McLaughlin and Talbert) ที่กล่าวว่า การพัฒนา 
และเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการที่สำคัญ  
ในการดำเนินงานของโรงเรียน และจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสาร เพื่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็ง 
จุดอ่อนของเพื่อนครูอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการทำงานเดียวกัน นอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของหลุยส์ และคณะ (Louis et al.) ที่กล่าวว่า โรงเรียนสามารถเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพด้วยวิธีการกำหนดตารางเวลาว่างเพื่อการปรึกษาหารือ การกำหนดขนาดของชั้นเรี ยน  
การมอบอำนาจความรับผิดชอบแก่ครูและการให้อิสระแก่โรงเรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  
วูด (Wood) ที่กล่าวว่า โรงเรียนสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้โดยการจัดสรรเวลาว่างให้กับครู
เพื่อการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนโดยใช้มาตรฐานเป็นเกณฑ์โดยนำผลการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
ของครูด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ ดูโฟร (DuFour) ที่กล่าวว่า ชุมชนทางวิชาชีพที่มีพลัง 
จะต้องมีการปลูกฝังให้สมาชิกในชุมชนมีความตระหนักในการฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีการทำงานร่วมกันและจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อการพบปะสนทนา โดยกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นใน 
ชุมชนนั้น จะต้องมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเด็นสุดท้าย คือ สนับสนุนให้ครูทำวิจัย
ในชั ้นเรียนจากผลของการพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชนแห่ งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC)  
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยการบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิลส์ และ  
ฮาร์เกรฟส์ (Giles and Hargreaves) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ความยั่งยืนของโรงเรียนนวัตกรรมโดย 
องค์การแห่งการเรียนรู ้และชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพต่อการปฏิรูปมาตรฐานการศึกษา  
( The Sustainability of Innovative Schools as Learning Organizations and Professional  
Learning Communities during Standardized Reform) ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่มีลักษณะ 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถต้านทานแรงกดดันจาก  
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การแข่งขันการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปมาตรฐานการศึกษาอันเป็นอุปสรรคสำคัญของการก้าวสู่  
โรงเรียนนวัตกรรมโดยองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นรูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีความ
ยืดหยุ่นสูง และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานและการประเมินสมรรถนะของข้าราชการครูตาม
เกณฑ์ ว21 ของประเทศไทย ที่ครูผู้สอนต้องพัฒนาวิชาชีพของตน โดยนำความรู้ความสามารถทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
ได้เต็มตามศักยภาพ จึงกล่าวได้ว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกด้านหนึ่งใน  
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นต่อมาในด้านการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ของการบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด 
จำนวน 1 ประเด็น คือ การส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ ทั้งนี้  
อาจเป็นเพราะว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง และส่วนใหญ่มีความเป็นผู้นำทาง 
วิชาการสูง การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแบบเปิดให้เป็นองค์กรที่เป็นระบบเปิดที่ต้องให้ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนพัฒนาร่วมกัน การกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้มีทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกันในการดำเนินการ การสร้างบรรยากาศอยู่ร่วมกันด้วยการเปิดใจ ความไว้วางใจ  
เอื ้ออาทร ห่วงใย ช่วยเหลือและร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน ล้วนส่งเสริมบรรยากาศให้เกิด  
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการเพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนและ  
การพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญยพร บุญรักษา ได้ทำการวิจัย 
เรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์  
ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงมาก คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศ
และวัฒนธรรมในโรงเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ โบลัม และคณะ (Bolam et al.) ที่กล่าวว่า  
การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิธีการคือ การจัดสรรแหล่งทรัพยากรและการจัด
โครงสร้างที ่เหมาะสม ซึ ่งหมายถึงการกระจายแหล่งทรัพยากรที ่ส ่งผลต่อการพัฒนาชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งเน้นการจัดระบบและโครงสร้างทรัพยากรที่สำคัญ ได้แก่ เวลาผู้บริหาร 
จะต้องจัดสรรเวลาเพื่อให้ครูสามารถเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน   
การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องจัดสรรพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสริมสร้าง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในกิจกรรมคิดนอกกรอบด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  
ที่ทำการวิจัยเรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแนวทางการนำมาใช้ในสถานศึกษา พบว่า ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC คือวิธีการในการพัฒนาครูโดยจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยน 
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เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ  
ผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โจนกิล อัสน์ (Joonkil Ahn) ที่ศึกษาเพื่อการศึกษานานาชาติ 
ขั้นตอนการระบุวิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพ-รายงานกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของเกาหลีเกี่ยวกับวิธีการสร้างและคงความเป็นอยู่ของชุมชนการเรียนรู้ด้วยครูที่ใช้โรงเรียน  
เป็นฐาน พบว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างและสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูไ ด้กำหนด
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การจัดเตรียมและองค์กรทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการสร้าง PLCs พบว่า  
บรรยากาศในเครือข่ายเป็นบรรยากาศที่เปิดใจ ไม่มีโครงสร้างการบริหารที่เป็นสายบังคับบัญชาและ
เป็นการทำงานที่เป็นบรรยากาศแบบกัลยาณมิตรที่เป็นแบบกึ่งทางการ และ/หรือไม่เป็นทางการ  
สมาชิกพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร  
เกลี้ยงสง และทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ ได้ทำการวิจัยเรื ่อง กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
ของสมาชิกในสถานศึกษา การกำหนดทิศทางที่ชัดเจน การประสานหรือร่วมมือกันของสมาชิก  
ในสถานศึกษา การให้การสนับสนุนการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสื่อสารการให้อำนาจบุคลากร การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และความรู้สึกเป็นหนึ่งของ  
องค์การ ดังนั้น การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหาร  
ต้องส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ เพื ่อให้ครูเปิดใจและ 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนาทางวิชาชีพร่วมกัน ตลอดจนมีความพร้อมในการพัฒนาเทคนิค  
การจัดการเรียนการสอนใหม่ๆตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงกล่าวได้ว่า 
ด้านการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกด้านหนึ่งในการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ 

นอกจากนี้แล้ว ด้านการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ในการบริหารจัดการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด 
จำนวน 4 ประเด็น คือ การใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การจัดต้ังทีมเพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่มครูอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและเสมอภาค การให้ครู
ทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ต่อภาคเรียนหรือต่อวงรอบเพื่อตรวจสอบปัญหา
ที่พบและแนวทางการแก้ไข และอีกประเด็นคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูต้องมุ่งเน้น  
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล 
เป็นการตรวจสอบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประเมินว่าการดำเนินการบรรลุผลตามความ  
ต้องการหรือไม่ การตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจะสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพของ
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีอยู่ตลอดเวลาและ
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สามารถตรวจสอบปัญหาที่พบและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันได้ทั้งการปฏิบัติงานของครู และผล  
การเรียนรู้ของผู้เรียน จากประเด็นความคิดเห็นดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์  
พานิช ที่กล่าวว่า การศึกษาไทยจะต้องมุ่งเน้นการประเมินการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เชื่อมโยง 2 มิติ คือ  
การเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน
แบบเดิมไปสู่วิธีการใหม่ที่ผู้เรียนทุกคนได้รับการเอาใจใส่และการช่วยเหลือในกรณีที่ไม่สามารถเรียนรู้
ได้ตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้มาตรฐานเป็นเกณฑ์
เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครู ซึ่งต้องมีการกำหนดเป้าประสงค์หลักและแผนการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนเพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนควรกำหนดให้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของครู
นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล  
ได้ทำการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโร งเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูและบุคลากรควรร่วมกัน 
ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันระหว่างครูแต่ละวิชา และหรือแต่ละกลุ่มสาระ และควรจัด
ประชุมหารือเพื่อประเมินผลการวัดและประเมินผลร่วมกัน และดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ 
ที่ดีขึ ้นตามลำดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงทำให้ ด้านการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล  
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
2. ทัศนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมต่อการบริหารจัดการชุมชน  

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
การแสดงทัศนะต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  

มัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 29 คน 
พบว่า มีความเห็นสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 21 คน ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน 73 ประเด็น โดยให้ความเห็นในภาพรวม 
ของงานวิจัยว่ามีความน่าสนใจมากและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา และมีทัศนะเพิ่มเติม  
ในประเด็นการสร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับต่าง  ๆ  
เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้ โดยผู้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่
จำเป็นต้องกำหนดในระดับต่าง ๆ เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กอาจไม่สามารถปฏิบัติได้และครูที่มี  
ความเชี่ยวชาญสามารถอยู่ในกลุ่มที่อิสระได้ และไม่ควรกำหนดการจัดตารางชั่วโมงให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ  
2 ชั่วโมง เนื่องจากมีข้อจำกัดในกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษที่มีกลุ่ มชุมชน 
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แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวนมากในโรงเรียน รวมถึงภาระงานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษามีมาก จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถเข้ากลุ่มตามที่กำหนดได้ครบทุกกลุ่ม  
นอกจากนี้ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่มีนโยบายการดำเนินการที่ไม่แน่นอนทำให้ครูเ กิดความ
สับสนและไม่จริงจังในการดำเนินการ รวมทั้งโรงเรียนมีภาระงานพิเศษจากหลายหน่วยงานที่ให้ปฏิบัติ
มากมาย ทำให้ครูมีเวลาน้อยและไม่เพียงพอในการศึกษาและแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างอิสระ  
ในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที ่ได้ จากผลการวิจัยดังกล่าว ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า ผู ้บริหาร 
สถานศึกษาเป็นผู้ที ่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและต้องมีความเป็นผู้นำ 
ตลอดจนต้องมีความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถบริหารจัดการ
ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเกิดผลดีต่อองค์กร หากผู้บริหารสถานศึกษาไม่เห็นความสำคัญปล่อยให้ครู 
ดำเนินการเองในโรงเรียน ผลที่ได้ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะครูไม่คุ้นชินกับวิถีการทำงานแบบที่มีการรวมกลุ่ม 
กันแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรืออาจด้วยยึดติดกับการทำงานแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคย ส่งผล
ให้การพัฒนาครูและนักเรียนไม่ได้ผลตามที่พึงประสงค์ แต่หากผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  
ติดตามอย่างแข็งขัน ดำเนินการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนที ่มีความแตกต่าง เช่น วัฒนธรรม บุคคล  
สภาพแวดล้อม หรือขนาดโรงเรียนแล้ว เชื่อว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่
เป็นปกติสามารถลดภาระงานครูและนักเรียนได้ เป็นการทำงานของครูที่ไม่โดดเดี่ยว สามารถพัฒนา
วิชาชีพครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ จนเกิดนวัตกรรมของครูเพื่อสามารถ  
พัฒนาวิชาชีพของครูได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับจากงานวิจัยของ เอกพล  อยู่ภักดี ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัย
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยพบว่า การบริหารจัดการเป็นปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัวทำนาย
ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ แวง  
เลอสัน (Wang-lverson and Yoshida) ที่กล่าวว่า หากโรงเรียนต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและ 
ยั่งยืนในการดำเนินงานอย่างเต็มกระบวนการปัจจัยสำคัญ ก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหารและ  
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ ชาริณี ตรีวรัญญู ที่วิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
เชิงวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน:แนวคิดและแนวทางสู่ความสำเร็จ กล่าวถึง ข้อสังเกตใน 
กระบวนการทำงาน หากผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งร่วมกับครู พบว่า  
มักส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากครูมีขวัญกำลังใจและความกระตือรือร้นใน  
การทำงาน นอกจากนี้ ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนบุคลากรน้อยทำให้การสร้างทีมงาน  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่สามารถแบ่งเป็นระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ จึงควรแบ่งกลุ่มตาม
ความสนใจและตามสะดวกเนื ่องจากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ  
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สุดาลักษณ์ บุปผาดา วิจัยเรื ่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูและบุคลากรมีจำนวนน้อย
และมีภาระงานมาก ครูย้ายบ่อยทำให้งานที่มอบหมายและรับผิดชอบไม่ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ผู้วิจัย 
เห็นว่าครูที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเข้ามาช่วยเหลือและอยู่ในกลุ่มที่อิสระได้ เพราะครูที่มีประสบการณ์ 
สอนสูงมีความเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอน และทราบถึงภูมิหลัง 
ข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนและโรงเรียนจึงสามารถเข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดได้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบลกแคมเบิร์น และหลุยส์ (BrykCamburn and Louise) วิจัยเรื่อง ชุมชน 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาของชิคาโก: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนทางวิชาชีพ (Professional  
Community in Chicago Elementary Schools: Facilitating Factors and Organizational  
Consequences) สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครู พบว่าครูที่มีประสบการณ์สูงจะส่งผลต่อ
ชุมชนทางวิชาชีพในระดับสูง ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาในการเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ดังนั้นจึงเห็นว่าการบริหารจัดการด้านการกระจายความเป็นผู้นำมีความสำคัญกับปัญหานี้ในการแก้ไข 
ปัญหาโดยควรส่งเสริมให้ครูแกนนำได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรีย นรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละกลุ่ม และรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อหา  
แนวทางแก้ไขที่ถูกต้องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่อไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ระดับนโยบาย 
1. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่ชัดเจน แน่นอน 

และใช้เวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เห็นผลการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เป็นวัฒนธรรมในการทำงาน ป้องกันความสับสนและไม่จริงจังในการดำเนินการของครู  

2. โรงเรียนไม่ควรมีภาระงานพิเศษจากหลายหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ปฏิบัติมากเกินไป  
เนื่องจากทำให้ครูมีเวลาน้อยและไม่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่  
รวมทั้งการแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างอิสระในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
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ระดับปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นำในระยะเริ่มต้นของการนำองค์กรเพื่อให้เกิดชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถบริหารจัดการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเกิดผลดีต่อองค์กร 

2. ควรสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ “การระเบิดจากข้างใน” กับครูและบุคลากร 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายก่อนการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูมีอิสระและเป็นผู ้นำในตนเองในการเลือกแนวทางหรือวิธีการ  
ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน มีความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน  
ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทันต่อการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

4. ควรให้ครูมีอิสระในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
มัธยมศึกษาของตนเองเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

5. ควรส่งเสริมให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
เพื่อแสดงผลงานและถ่ายทอดนำเสนอประสบการณ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

6. ควรสร้างขวัญกำลังใจเมื ่อประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู ้เรียน เช่น รางวัล  
พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจ เสริมแรงให้ทำงานต่อไป  
ในกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ 

7. ควรกำกับติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่ล้มเลิกกลางทาง และเกิดความยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวจิัยครั้งต่อไป  

1. นำรูปแบบไปทดลองใช้และวิจัยหาประสิทธิภาพของโมเดล 
2. ศึกษาวิจัยการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
3. ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ในขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 
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รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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ช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ  (PLC : Professional Learning Community) 
หมายถึง กลุ่มของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์เพื ่อหาวิธีการและแนวทางแก้ไขอันก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู ้ และนำไป  
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาวิชาชีพของ
ครูอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพ มีพื ้นฐานแนวคิดมาจาก “องค์การแห่งการเรียนรู้”  
(Learning Organization) มาจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้  คำว่า 
“องค์การแห่งการเรียนรู้” นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในหนังสือที่ Hayes เป็นบรรณาธิการ เผยแพร่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเมื่อปี 1988 ได้เผยแพร่ที่ประเทศอังกฤษในหนังสือที่เปดเลอร์ (Pedler) เป็น 
บรรณาธิการ ต่อมา ปีเตอร์ เซ็งเก้ (Peter Senge) ศาสตราจารย์ชื่อดังในสาขาวิชาบริหารจัดการ 
และการศึกษาแห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้จากหนังสือเรื่อง The Art and Practice of the 
Learning Organization ในปี 1990 โดยหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง วินัย 5 ประการ ที่จะนำไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี ซึ่งหัวใจของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การเสริมสร้างหลักการ 
หรือวินัยที่สำคัญ 5 ประการ ในรูปของการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้คำว่า วินัย หมายถึง ตัวทฤษฎีหรือ
เทคนิควิธีที่จำเป็นต้องศึกษาใคร่ครวญให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
คล่องแคล่วมีประสิทธิผล หลักการหรือวินัย 5 ประการ ได้แก่ 1) ความรอบรู้แห่งตน  (Personal  
mastery) 2) แบบแผนความคิดอ่าน (Mental model) 3) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) 4) การเรียนรู้ 
ของทีม (Team learning) และ5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) 

ต่อมา เซอจิโอวานนี ่ (Thomas Sergiovanni) ได้ให้ม ุมมองใหม่เกี ่ยวกับโรงเร ียน 
แห่งการเรียนรู้โดยอธิบายว่า การอุปมาที่เปรียบเทียบให้ “โรงเรียนเป็นองค์กร” (Organization)” นั้น  
น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้องที ่เดียวนัก โดยเขาเห็นว่า “โรงเรียนเป็นชุมชน (Community)”  
จะมีความเหมาะสมมากกว่า ดังเหตุผลที่เขาอธิบายไว้ในงานเขียนชื่อ Building Community in 
Schools ซึ ่งเร ียกร้องให้เปลี ่ยนมุมมองโรงเรียนในฐานะที ่เป็นองค์กรแบบทางการ ( Formal  
organization) ไปสู่ความเป็นชุมชน (Community) แทน โดยเห็นว่า “ความเป็นชุมชน” จะยึดโยง
ภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิด
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ตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับที่  
ลดหลั่นกันลงมา (Hierarchical relationships) มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่  
เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อำนาจ (Authority) เป็นหลัก ในขณะที่ “ชุมชน”  
ใช้อิทธิพล (Influence) ที่เกิดจากการมีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกเชิงวิชาชีพ (Professional relationships) มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือวิทยสัมพันธ์ 
ต่อกัน (Collegiality culture) และยึดหลักต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้  
“องค์การ” ยังทำให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างขึ้น เช่น ลดความเป็นกันเองต่อกันลง ( Impersonal)  
มีความเป็นราชการ (Bureaucratic) มากขึ้น และถูกควบคุมจากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพเดิม 
(Maintain status quo) ของหน่วยงานไว้ ดังนั้น จึงเห็นว่าถ้ามองโรงเรียนในฐานะแบบองค์การ  
ดังกล่าวแล้ว ก็จะทำให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการที่สร้างความรู ้สึกห่างระหว่างบุคคลมี  
มากยิ่งขึ้น มีกลไกที่บังคับควบคุมมากมาย และมักมีจุดเน้นในเรื่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็นหลัก  
แต่ทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่า โรงเรียนมีฐานะแบบที่เป็นชุมชนแล้ว บรรยากาศที่ตามมาก็คือ สมาชิก  
มีการผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วม มีการสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วม
สร้างบรรยากาศที่ทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกันและช่วยดูแลสวัสดิภาพร่วมกัน  
เซอจิโอวานนี่ (Thomas Sergiovanni) ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นจุดเน้นที่ต้องการให้โรงเรียน 
เปลี ่ยนไปเป็น “ชุมชนที่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ (Purposeful communities)” ที่มีคุณลักษณะ 
ของความเอื้ออาทร (Caring) มีการเรียนรู้ (Learning) มีความเป็นวิชาชีพ (Professional) มีความ 
เป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือมีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน (Collegiality) มีจิตใจใฝ่การแสวงหาคำตอบ 
(Inquiring) และมีบรรยากาศเช่นนี ้ ครอบคลุมทั ่วถึงทั ้งโรงเรียน โดยเชื ่อว่า ชุมชนที่ชัดเจนใน  
วัตถุประสงค์จะเป็นสถานที่ซึ ่งสมาชิกทุกคนยึดเหนี่ยวผูกพันต่อกันด้วยอุดมการณ์ร่วม (Shared 
ideology) และมีระบบปทัสถานหรือแนวทางปฏิบัติของตนเองที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิด
การเป็นชุมชนขึ้น ทั้งนี้ การมีอุดมการณ์ร่วมกัน (รวมถึงมีวิสัยทัศน์ร่วม) จะช่วยผูกมัดให้ทุกคนรวมกัน 
เป็นชุมชนและให้การช่วยเหลือต่อกัน มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของการต้องดำรงชีวิต
และการทำงานร่วมกันแบบชุมชน 

นอกจากนี้ ริชาร์ด ดูโฟร์ (Richard DuFour) ได้เปรียบเทียบการเปลี ่ยนแปลงทาง 
วัฒนธรรมจากโรงเรียนแบบเดิมไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ไว้ในบทความเรื่อง บทบาทของ 
ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพต่อความก้าวหน้าของทักษะแห่งศตวรรษที่  21 โดยสามารถสรุป
รายละเอียดของวัฒนธรรมการทำงานที่จะก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ว่า ลักษณะ
วัฒนธรรมแบบที่จะก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ นักวิชาชีพต้องเจาะประเด็นที่มีผลต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมมากกว่าเป็นรายบุคคล  รวมทั้งครูต้องสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือ
ทำงาน และระบบที่ส่งเสริมประสิทธิผลและความเท่าเทียม ซึ่งวัฒนธรรมในลักษณะนี้จะต่างจาก
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วัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมที่ให้ความเป็นอิสระในการทำงานของครูมากกว่ามุ่งเน้นด้านการพัฒนา 
หลักสูตร หรือมีการประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกันหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยเท่าเทียมกัน 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC : Professional Learning Community) นั้น พบว่าในต่างประเทศได้มีการศึกษาวิจัย 
และพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้การพัฒนาทางวิชาชีพของครูเป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง และโรงเรียนหลายแห่งนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนทั้งนี้ ผลงานวิจัย 
ต่างประเทศยืนยันตรงกันว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของ  
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ Office of School Education ของรัฐเมลเบิร์น  
ประเทศออสเตรเลีย ทำการศึกษาวิจัยได้ข้อสรุปตรงกันว่า การพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล
จะต้องมีการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้นในโรงเรียน  โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ  กล่าวคือ ช่วยพัฒนาทาง
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
การเรียนการสอนและความเป็นครูมืออาชีพ  ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม 
ทางการสอน ที ่ช่วยลดช่องว่างระหว่างครูและผู ้เรียน และส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  
อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยให้ครูสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน และ  
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฮอร์ด 
(Hord) ที ่พบว่า การบริหารโรงเรียนที ่ม ุ ่งเน้นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ นั ้นส่งเสริ ม 
ให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดและสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการบริหารโรงเรียนแบบเดิม อีกทั้ง  
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของผู้เรียนที่มีความแตกต่างในด้านพื้นฐานครอบครัวได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี ้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน 

ดังนั้น แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็นแนวทางสำคัญที่สามารถพัฒนาทั้ง 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูและพัฒนาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีการพัฒนาและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติอย่าง
จริงจัง โดยมีการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างชัดเจน ที่ส่งเสริมให้  
เกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนได้ ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาวิถีการเรียนรู้
และพัฒนาองค์กรแบบโรงเรียนที่เรียกว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างหลากหลายรูปแบบใน 
บริบทต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่ตื่นตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 
ทั้งกรณีศึกษากลุ่มศึกษาบทเรียน หรือ Lesson study ในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ  
Problem-solving groups ของประเทศฟินแลนด์ การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and 
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research group ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และ PLC แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ “Teach less, Learn  
more” ในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นสำคัญ 

สำหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น 
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครูทั้งระบบ ตั้งแต่วิธีการฝึกอบรมครู การส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างทำงาน และการกำหนดเกณฑ์ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู ให้สอดคล้องกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  
2560 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนโดย
กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในแต่ละปี  
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั ่วโมง และภายใน 5 ปี ต้องมีชั ่วโมงการพัฒนา จำนวน  
100 ชั่วโมง หากจำนวนชั่วโมงไม่ครบ สามารถนำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาได้ จึงส่งผลให้เกิด 
กิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาครูตามมามากมาย ดังนั้น แนวทางในการส่งเสริมโรงเรียนสู่
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในด้านนโยบายการบริหารโรงเรียนตามหลักการกระจาย  
อำนาจการบริหารจัดการนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นแนวทาง 
ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความสำคัญ
อย่างมากในการใช้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาของตน  
โดยเฉพาะปัจจุบันที ่มีการแข่งขันทางการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ดังนั้น  
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงเป็นแนวทางที่สำคัญ  
ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) ในด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดผลลัพธ์  
ที่ผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพ
ของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นสามารถแข่งขันในเวทีสากลได ้
 

ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง 
สุภัทรา สภาพอัตถ ์

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการอิสระ จำนวน 5 คน ได้แก่ 

1. ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. รศ. ดร. มนตร ีแย้มกสิกร 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

3. นายนพพร สุวรรณรุจ ิ
ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถริคุณ 
 

4. ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
 

5. ดร. เกรียงศักดิ์ บุญญา 
อาจารย์ประจำภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน ได้แก่ 

6. นางเพ็ญรพี กลับกูล 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร 

 

7. นางสุภาวดี อายุเจริญ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (จงจนิต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) จ.ตราด 
 

8. นายประชง วัฒนชัย 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุร ี
 

9. ดร.ภูมิสิษฐ์ สคุนธวงศ์  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์จ.สมุทรปราการ 
 

10. นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรมัย์ 
 

11. นายธีรวัธน์ สิงหบุตร 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา จำนวน 5 คน ได้แก่ 
12. ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 
 

13. ดร.ทวิช แจ่มจำรัส 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จ.ลพบุร ี
 

14. นางสาวสญุาดา เฮงชัยโย 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จ.นครปฐม 
 

15. นายเนลวฒัก์ กิ่งสุวรรณพงษ ์
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี 
 

16. นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท 

 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน ได้แก่ 

17. นายวรศักดิ์ วัชรกำธร 
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

18. นายกิตติ กษิณธารา 
 ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

19. นายธวัช หมอยาด ี
 ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

20. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 

21. นางสาวสุนทรี แย้มสรวล 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามผู้เชีย่วชาญ 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่าน มีค่าอย่าง
ยิ่งต่อการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอรับร้องข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะเป็นความลับ การนำเสนอข้อมูล
จะเป็นข้อมูลในภาพรวมทำนั้น ผู ้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ  แบบสอบถามให้
ครบถ้วนทุกตอนและทุกข้อ  

3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ได้แก ่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
ผู ้วิจัยขอขอบคุณผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง ที ่กรุณาให้ความร่วมมือ  

ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

1.  ชาย 
2.  หญิง 

 
 

(   ) 01 

2 อายุ 
1.  ไม่เกิน 30 ป ี
2.  31-40 ปี 
3.  41-50 ปี 
4.  51 ปีขึน้ไป 

 
 
 
 

(   ) 02 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
1.  ปรญิญาตร ี
2.  ปรญิญาโท 
3.  ปรญิญาเอก 
4.  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................... 

 
 
 
 

(   ) 03 

4 ประสบการณ์ในการทำงาน (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) 
1.  1-5 ปี 
2.  6-10 ปี 
3.  11-15 ปี 
4.  16-20 ปี 
5.  21-25 ปี 
6.  26 ปีขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 

(   ) 04 
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ตอนที่ 2 การบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพียงช่องเดียว ซึ่งกำหนดระดับความคิดเห็น ดังนี ้

 
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับมากที่สุด 
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
ด้านการวางแผน 

1 ดำเนินแผนงานตามหลักการ “การทรง
งาน”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา” 

     

2 สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจ
โดยให้เกิดจากภายใน คือ “การระเบิดจาก
ข้างใน” 

     

3 ศึกษาหลักการและกระบวนการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

     

4 นำหลักการ ความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน“ไม่ติด
ตำรา” 

     

5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดวิสัยทัศน์ 
ร่วมกับครูในการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกันในการดำเนินการ 

     

6 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูต้องพูดคุย
แลกเปล ี ่ยนประสบการณ์เพ ื ่อให ้เห็น
ปัญหา ความต้องการและความพร้อม 
ในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

     

7 วางกลยุทธ์การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม 
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
8 ทำข ้อตกลง (MOU)  ร ่ วมก ันระหว ่าง

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อส่งเสริม
ว ัฒนธรรมองค ์กรแบบกัลยาณม ิตรที่
ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน 

     

9 จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ
ช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

     

10 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

     

11 กำหนดโครงสร้างของทีมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ที่ชัดเจน 

     

12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

13 วางระบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพในโรงเร ียนโดยใช้
กระบวนการของ PDCA  

     

ด้านการจัดการบุคลากร 

14 กำหนดให ้คร ู เข ้ าร ับการประช ุม เชิ ง
ปฏิบัติการด้าน “จิตตศึกษา”เพื่อกระตุ้น
การเปิดใจ และปลูกศรัทธา สร้างความ
ตระหนักและความเชื ่อมั ่นในชุมชนแห่ง
การ เร ี ยนร ู ้ ทางว ิ ชาช ีพในโรง เร ี ยน
มัธยมศึกษา  
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
15 อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสังเกต

การสอนครูคนอื ่น การแลกเปลี ่ยนองค์
ความรู้ วิธีการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถ
สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของเพื ่อนครูได้
อย่างสร้างสรรค์  

     

16 อบรมครูให้สามารถเรียนรู ้การแสวงหา
องค์ความรู ้ การใช้คำถามชี ้นำและการ
ติดตามผล และกลยุทธ์ในการจัดการเรียน
การสอนใหม ่ๆ  

     

17 ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษานำคร ู ไปศ ึกษา 
ดูงานโรงเร ียนที ่ม ีผลงานและประสบ
ความสำเร็จ และนำผลการศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

     

18 แต่งตั ้งคณะทำงานในโรงเร ียน ได้แก่ 
กรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินการ
ขับเคลื ่อน กรรมการส่งเสริมสนับสนุน 
กร รมการน ิ เ ทศติ ดต าม  ก รรมการ
ประเมินผล เป็นต้น          

     

19 สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นต้น 

     

20 ให้ครูมีอิสระในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ
ตนเองเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เช่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน 
เป็นต้น  
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
21 จัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้า

กลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 
2 ชั่วโมง 

     

22 จ ัดช ั ่วโมงให ้คร ูได ้ม ี เวลาดำเน ินการ
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั ่วโมงในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาใน
สิ่งที่ต้องการพัฒนา ออกแบบและจัดทำ
แผนการจ ั ดการ เร ี ยนร ู ้ / ก ิ จกรรม/
นวัตกรรม วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

23 จัดตารางสอนให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน 
โดยจัดให้ครูที ่เป็นคู่หรือกลุ่มเดียวกันมี
เวลาว่างตรงกันเพื่อสามารถแลกเปลี่ยน
การสังเกตการสอนซึ่งกันและกันได้ ทำให้
การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

24 กำหนดให้ครูเปิดชั ้นเรียนของตน(open 

class)เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยน
การสังเกตการจัดการเรียนการสอน ทำให้
เกิดบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน 

     

25 สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนจากผล
ของการพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ(PLC) อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ 
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
ด้านการกระจายความเปน็ผูน้ำ 

26 จัดตั้งครูแกนนำของทีมเพื่อเป็นผู้นำทำให้
เกิดกระบวนการกระตุ้นส่งเสริมสมาชิกใน
ทีมให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

     

27 ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม      
28 ครูแกนนำของทีมต้องส่งเสริมสมาชิกใน

ทีมให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงตนเองและ
วิชาชีพร่วมกัน 

     

29 ส ่ ง เสร ิมให ้คร ูท ุกคนเก ิดภาวะผ ู ้นำ
สนับสนุน และภาวะผู้นำร่วม 

     

30 สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกคนเกิดภาวะ
ผู้นำในตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

     

ด้านการจัดการทรัพยากร 
31 จัดทำคู่มือการดำเนินงานชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     

32 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

     

33 สนับสนุนเครื ่องมือในการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เช่น 
สื ่อการจัดการเรียนรู ้ เอกสาร งานวิจัย 
เป็นต้น 

     

34 จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันโดยง่าย 
เอื้อต่อการเข้ากลุ่มกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
35 จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  

     

36 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการสร ้าง
ช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  

     

37 ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดเผย ไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน และเคารพซึ่งกันและกัน  

     

38 ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมแบบ
กัลยาณมิตรทางวิชาการ 

     

39 สร้างระบบสนับสนุนให้ครูเกิดบรรยากาศ
การทำงานที่อิสระ บันทึกอย่างอิสระ และ
เก็บข้อมูลในระบบ ICT  

     

40 จ ัดการระบบข ้อม ูลสารสารเทศเพื่อ
สนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

     

ด้านการนำองค์กร 
41 ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและคร ูกำหนด

เป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 
     

42 ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุยกับครู
แกนนำเป็นประจำเพื่อร่วมกันตรวจสอบ
หาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ดำเน ินการช ุมชนแห่งการเร ียนร ู ้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียน 

     

43 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือ
ข้ามทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การพัฒนานักเรียนร่วมกัน 
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
44 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือ

ข้ามทีมเพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 
     

45 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในวงสนทนา
ของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในระยะเริ่มต้นทุกวงสนทนาเพื่อ
แก ้ไขปัญหาร ่วมก ันอย ่างจร ิงจ ังและ
ต่อเนื่อง 

     

46 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทการนำ
ให ้ เข ้มแข ็งในการพัฒนาผ ู ้ เร ียนด ้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

     

47 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเรียนอย่างเข้มข้น 

     

48 ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและคร ูสนทนา
สะท้อนผลการบริหารจัดการกระบวนการ
ช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

     

49 ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและคร ูสนทนา
สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนใน
เรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

50 ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูทุกคนมี
ส่วนร่วมในวงสนทนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการสื่อสารองค์ความรู้ของ
แต่ละบุคคล โดยเป ็นการส ื ่อสารท ี ่มี
ประสิทธิภาพ และการร่วมรับฟังอย่าง
ตั้งใจ 

     



  

 

216 

ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
51 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

อำนวยความสะดวกในท ุกส ่ วนของ
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

     

52 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
และพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อเติมเต็ม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาของนักเรียน ใน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ 

     

53 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการด้วย
เครือข่าย องค์กรจากภายนอกหรือผู ้ให้
ข้อมูล เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ครู
ต่างโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนได้เร็วขึน้ 

     

54 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญกำลังใจเมื่อ
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน 
เช่นรางวัล พิจารณาความดีความชอบ 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

     

55 ผู้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ เสริมแรง
ให้ทำงานต่อไป ในกลุ ่มที ่ย ังไม่ประสบ
ความสำเร็จ 

     

56 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีโอกาส
แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ก ันอย ่างน้อยในปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงผลงานและ
ถ่ายทอดนำเสนอประสบการณ์ในโรงเรียน 
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
57 ผู ้บร ิหารสถานศึกษานำความสำเร็จสู่

สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการแล้วประสบ
ความสำเร็จควรจัดให้มีการเผยแพร่ ยก
ย่องและแลกเปลี่ยนความสำเร็จสู่ชุมชน 

     

58 ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื ่องให้เป็นการทำงานที่
เป็นปกติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กรสู่ความยั่งยืน  

     

ด้านการกำกับดูแล ติดตามและประเมนิผล 
59 สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการกำกับ 

ดูแลติดตาม และกระบวนการวัดผลการ
ดำเนินการที่ชัดเจน 

     

60 ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

     

61 จัดตั้งทีมเพื่อติดตามการทำงานของแต่ละ
กลุ่มครู อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และ
เสมอภาค  

     

62 จ ัดท ีมเพ ื ่อน ิ เทศ กำก ับต ิดตามแบบ
กัลยาณมิตร จากการสังเกตการสอนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นของตัวนักเรียน 

     

63 ให้ครูทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางว ิชาชีพ(PLC) ต่อภาคเร ียนหรือต่อ
วงรอบ เพื่อตรวจสอบปัญหาที่พบและแนว
ทางการแก้ไข 

     

64 ประเม ินความก ้าวหน้าของท ีมอย ่าง
สม่ำเสมอและเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา  
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
65 ครูต ้องมีบ ันทึกรายงานการแก้ป ัญหา

นักเรียนเพื ่อพัฒนานักเรียนมานำเสนอ
ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาท ุกคร ั ้ งหล ังจบ
กิจกรรมกระบวนการของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

     

66 ผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานที่เกิด
จากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
กลุ่ม เช่น นวัตกรรม หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 

     

67 เชิญผู ้ให้ข้อมูลจากภายนอกมาเติมเต็ม
ด้วยการสังเกตการสอนเพื่อส่งเสริมการ
พ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของ
นักเรียน 

     

68 กำหนดการทำวิจ ัยเพื ่อส ่งเสร ิมให้ครู
พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 

     

69 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ต้อง
มุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครู  

     

70 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ต้อง
มุ ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู ้ของ
นักเรียน 

     

71 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูการจัดการเรียนการสอน
ของครู เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน 

     

72 จัดให้ม ีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน 
ในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขตและระดับ
จังหวัด 
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ข้อที่ การบริหารจัดการชุมชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
73 ใช้ผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ผลและ

ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป โดยใช้กระบวนการของ PDCA 

     

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเชญิเป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะ 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารประกอบการแสดงทัศนะต่อการบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีน

มัธยมศึกษา 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะต่อการบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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การแสดงทศันะต่อ 
“การบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา” 

....................................................................... 
 
แนวทางและรายละเอียดการแสดงทัศนะ 

1. ประเด็นที่ผู ้เชี ่ยวชาญต้องพิจารณา คือ “การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง” 

2. การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ 
จำนวน 6 ด้าน ได้แก ่

1) การนำองค์กร  ประกอบด้วย  18  ประเด็น 
2) การวางแผนและการเตรียมความพร้อม  ประกอบด้วย  13  ประเด็น  
3) การกระจายภาวะผู้นำ  ประกอบด้วย  5  ประเด็น        
4) การพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย  12  ประเด็น  
5) การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร  ประกอบด้วย  10  ประเด็น 
6) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย  15  ประเด็น 
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ประเดน็การแสดงทัศนะ  
“การบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา” 

******************** 
 

ด้านที่ 1 การนำองค์กร ประกอบด้วย 18 ประเดน็  
ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูกำหนดเป้าหมาย
ร่วมกันที่ชัดเจน 

 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาพบปะพูดคุยกับครูแกน
นำเป็นประจำเพื่อร่วมกันตรวจสอบหาปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้าม
ทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
นักเรียนร่วมกัน 

 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือข้าม
ทีมเพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 

 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในวงสนทนาของ
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในระยะเริ่มต้นทุกวงสนทนาเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทการนำให้
เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทของครูใน
การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างเข้มข้น 

 

8 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผล
การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
9 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสนทนาสะท้อนผล

การจัดการเรียนการสอนในเรื ่องการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 

10 ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในวงสนทนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพในการสื ่อสารองค์ความรู ้ของแต่ละ
บุคคล โดยเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และการร่วมรับฟังอย่างตั้งใจ 

 

11 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ให้การสนับสนุน 
อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ท ุ ก ส ่ ว น ข อ ง
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

12 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ให้การสนับสนุน
และพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อเติมเต็มและ
สน ับสน ุนการแก ้ป ัญหาของน ักเร ียน ใน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

13 ผู ้บร ิหารสถานศึกษาบร ิหารจ ัดการด ้วย
เครือข่าย องค์กรจากภายนอกหรือผู้ให้ข้อมูล 
เช ่น ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาอื ่น  ๆ คร ูต ่าง
โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เข้ามาเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ท างว ิ ชาช ีพ ในโรง เร ี ยนให ้ เก ิ ดผลการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนานักเรียนได้เร็วขึน้ 

 

14 ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญกำลังใจเมื่อ
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน เช่น
รางวัล พิจารณาความดีความชอบ ประกาศยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ

 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ เสริมแรงให้
ท ำ งานต ่ อ ไป  ในกล ุ ่ มท ี ่ ย ั ง ไม ่ ประสบ
ความสำเร็จ 
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ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
16 ผู ้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อยในปีการศึกษา
ละ 1 ครั ้ง เพื ่อแสดงผลงานและถ่ายทอด
นำเสนอประสบการณ์ในโรงเรียน 

 

17 ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษานำความสำเร ็ จสู่
สาธารณะ แผนใดที่ดำเนินการแล้วประสบ
ความสำเร็จควรจัดให้มีการเผยแพร่ ยกย่อง
และแลกเปลี่ยนความสำเร็จสู่ชุมชน 

 

18 ผู ้บริหารสถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่องให้เป็นการทำงานที่เป็น
ปกติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรสู่
ความยั่งยืน  

 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ด้านที่ 2 การวางแผนและการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 13 ประเด็น         
ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

1 ดำเนินแผนงานตามหลักการ “การทรงงาน”
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 

 

2 สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจโดยให้
เกิดจากภายใน คือ “การระเบิดจากข้างใน” 

 

3 ศึกษาหลักการและกระบวนการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ 

 

4 นำหลักการ ความรู ้ความเข้าใจมาปรับใช้  
ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน “ไม่ติด
ตำรา” 

 

5 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดวิสัยทัศน์ 
ร่วมกับครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เร ียน เพื ่อให้มีทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกันในการดำเนินการ 

 

6 ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและคร ูต ้องพ ูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื ่อให้เห็นปัญหา 
ความต ้ อ งการและความพร ้ อม ในการ
ดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

7 วางกลยุทธ์การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม 

 

8 ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรแบบกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือและดูแล
ซึ่งกันและกัน 
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ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
9 จัดทำแผนงานการขับเคลื ่อนกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

 

10 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

11 กำหนดโครงสร้างของทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC) ที่ชัดเจน 

 

12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 

13 วางระบบการบร ิหารจ ัดการช ุมชนแห่ง 
การเร ียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเร ียนโดยใช้
กระบวนการของ PDCA  

 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ด้านที่ 3 การกระจายภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ประเด็น 
ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

1 จัดตั้งครูแกนนำของทีมเพื่อเป็นผู้นำทำให้เกิด
กระบวนการกระตุ้นส่งเสริมสมาชิกในทีมให้เกิด
พลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

2 ส่งเสริมครูแกนนำให้มีบทบาทเป็นผู้นำทีม  
3 ครูแกนนำของทีมต้องส่งเสริมสมาชิกในทีมให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพร่วมกัน 
 

4 ส่งเสริมให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู ้นำสนับสนุน 
และภาวะผู้นำร่วม 

 

5 สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกคนเกิดภาวะผู้นำใน
ตนเองในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

 

   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 12 ประเด็น 
ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

1 กำหนดให้ครูเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้าน “จิตตศึกษา”เพื่อกระตุ้นการเปิดใจ และ
ปลูกศรัทธา สร้างความตระหนักและความ
เชื่อมั่นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  

 

2 อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสังเกตการ
สอนครูคนอื ่น การแลกเปลี ่ยนองค์ความรู้  
วิธีการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็ง 
จุดอ่อนของเพื่อนครูได้อย่างสร้างสรรค์  

 

3 อบรมครูให้สามารถเรียนรู ้การแสวงหาองค์
ความรู้ การใช้คำถามชี้นำและการติดตามผล 
และกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ  

 

4 ผู ้บร ิหารสถานศึกษานำคร ูไปศ ึกษาด ูงาน
โรงเรียนที่มีผลงานและประสบความสำเร็จ และ
นำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

 

5 แต่งตั้งคณะทำงานในโรงเรียน ได้แก่ กรรมการ
อำนวยการ กรรมการดำเนินการขับเคลื ่อน 
กรรมการส่งเสริมสนับสนุน กรรมการนิเทศ
ติดตาม กรรมการประเมินผล เป็นต้น          

 

6 สร้างทีมงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรง เร ี ยนในระด ับต ่ าง  ๆ เช ่น  ระด ับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นต้น 

 

7 ให้ครูมีอิสระในการเลือกเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเองเพื่อ
พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน เช่น กลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือ
ระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น  
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ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
8 จัดตารางชั่วโมงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากลุ่ม

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

 

9 จัดชั่วโมงให้ครูได้มีเวลาดำเนินการกระบวนการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 
2 ช ั ่วโมงในทุกกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้  หรือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อวิเคราะห์และ
ระบุปัญหาในสิ่งที่ต้องการพัฒนา ออกแบบและ
จ ัดทำแผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ /ก ิจกรรม/
นวัตกรรม วิพากษ์ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และ
ปรับปรุงแก้ไข 

 

10 จัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยจัด
ให้ครูที่เป็นคู่หรือกลุ่มเดียวกันมีเวลาว่างตรงกัน
เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนซึ่ง
กันและกันได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

11 กำหนดให้ครูเปิดชั้นเรียนของตน(open class)
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนการสังเกต
การจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดบรรยากาศ
วิชาการในโรงเรียน 

 

12 สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนจากผลของ
การพัฒนาร่วมกันจากกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้ทางวิชาชีพ(PLC) อย่างต่อเนื ่องเพื่อ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ด้านที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 10 ประเด็น 
ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

1 จัดทำคู่มือการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

2 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 

3 สนับสนุนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เช่น สื ่อการ
จัดการเรียนรู้ เอกสาร งานวิจัย เป็นต้น 

 

4 จัดห้องพักครูให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันโดยง่าย เอื้อ
ต่อการเข้ากลุ ่มกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

5 จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
การเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ (PLC) ในโรงเร ียน
มัธยมศึกษา  

 

6 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 

7 ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดเผย ไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน และเคารพซึ่งกันและกัน  

 

8 ส่งเสร ิมบรรยากาศให ้เก ิดว ัฒนธรรมแบบ
กัลยาณมิตรทางวิชาการ 

 

9 สร้างระบบสนับสนุนให้ครูเกิดบรรยากาศการ
ทำงานที่อิสระ บันทึกอย่างอิสระ และเก็บข้อมูล
ในระบบ ICT  

 

10 จัดการระบบข้อมูลสารสารเทศเพื่อสนับสนุน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียน 

 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ด้านที่ 6 การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 15 ประเด็น 
ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

1 สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล
ติดตาม และกระบวนการวัดผลการดำเนินการ 
ที่ชัดเจน 

 

2 ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

3 จัดตั้งทีมเพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่ม
คร ูอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเสมอภาค  

 

4 จัดทีมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามแบบกัลยาณมิตร 
จากการสังเกตการสอนอย่างต่อเนื ่องเพื่อให้
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวนักเรียน 

 

5 ให้ครูทุกคนส่งแผนชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ต่อภาคเรียนหรือต่อวงรอบ เพื่อ
ตรวจสอบปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 

 

6 ประเมินความก้าวหน้าของทีมอย่างสม่ำเสมอ
และเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา  

 

7 ครูต้องมีบันทึกรายงานการแก้ปัญหานักเรียน
เพ ื ่อพ ัฒนาน ักเร ียนมานำเสนอผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาทุกครั้งหลังจบกิจกรรมกระบวนการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

 

8 ผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานที่เกิดจาก
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในกลุ่ม เช่น 
นวัตกรรม หรือ วิธ ีปฏิบัต ิท ี ่ เป ็นเลิศ (Best 
Practice) 

 

9 เชิญผู้ให้ข้อมูลจากภายนอกมาเติมเต็มด้วยการ
ส ั ง เกตการสอนเพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมการพ ัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

10 กำหนดการทำวิจัยเพื ่อส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
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ข้อที่ ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
11 การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของครู ต้อง

มุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครู  
 

12 การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของครู ต้อง
มุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

13 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อ
พัฒนาครูและนักเรียน 

 

14 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ
โรงเรียน สหวิทยาเขตและระดับจังหวัด 

 

15 ใช้ผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ผลและใช้เป็น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยใช้
กระบวนการของ PDCA 

 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงทัศนะ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

1. ดร.สามารถ รอดสำราญ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. ว่าที่ร้อยตรี ดร. มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ โรงเรียนราชินีบูรณะ 

3. นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

4. ดร. อาคม มากมีทรัพย์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

5. นายสมศักดิ์ เหมือนดาว โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม 

6. นายสนิท รีนับถือ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

7. นางสาวศจี ชินอักษร โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

8. ดร. ปภาดา เสนาะพิน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

9. นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 

10. นางสุปราณี อยู่ฤกษ ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

11. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีย์พร เย็นสนิท(แทน) โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
12. ดร. รุ่งชีวา สุขศรี โรงเรียนคงทองวิทยา 

13. นายธีระ วรรณเกตศิริ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 

14. ดร. จงรักษ์ ศรีทิพย์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 

15. นางลัดดาวัลย์ ศานนิติรันดร โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

16. นายชัชวาล สิงหาทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยนครปฐม 

17. ดร. ฐาปณี พวงงาม โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 

18. นางภควรรณ ภัทรพงศ์กร โรงเรียนแหลมบัววิทยา 

19. นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป โรงเรียนเพิ่มวิทยา 

20. ดร. วรรณี ภิรมย์คำ โรงเรียนบางเลนวิทยา 

21. นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
22. นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ โรงเรียนสถาพรวิทยา 

23. นายประเจิด อยู่สงค ์ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 

24. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

25. ดร. สุริยา ชินณะพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

26. นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ โรงเรียนสามพรานวิทยา 

27. นายพยุง ศรัณยูญาติวงศ์ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

28. นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

29. นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสุภัทรา  สภาพอัตถ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 9 กันยายน 2518 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2539     ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป   

    (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง   
    จังหวัดนครปฐม (นักศึกษาโครงการคุรุทายาท)  
พ.ศ. 2547     การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   
    สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลัยศิลปากร   
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2550     ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2559     กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการบรหิารการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
    จังหวัดนครปฐม  
 
ประวัติการทำงาน  
พ.ศ. 2540 – 2543    อาจารย ์1 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์   
      อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2544 – 2549    อาจารย ์1 โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน   
      จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2549 – 2552    รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา   
      อำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2552 – 2558    รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ   
      อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2558 – 2559    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   
      อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2559 – 2561    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา   
      อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
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พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา   
        อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 116/1  หมูท่ี่ 9  ต.นครปฐม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000   
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