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บทคัดย่อ
การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 2)ศึกษาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3)พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ใช้ระเบียบการศึกษาแบบผสมผสาน
ระหว่างการการศึ กษาเชิงปริ มาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริห าร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนทั้งสิ้น 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และประเด็ น
การสนทนากลุ่ม ค่าสถิติที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1)สภาพการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม
โรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง 2)การบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ มีการวางแผนการดาเนินการ มีการจัดการองค์กรของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ตามองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ตลอดจนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 3)พัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียนผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย ได้แก่โครงสร้างองค์กรที่มีเครือข่ายการสนับสนุนที่ดีมีเสรีภาพ การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ที่
ชัดเจน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
คาสาคัญ: แนวทางการบริหารจัดการ,การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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ABSTRACT
This independent study Its objectives are 1) to study management conditions.
Creating a Community of Professional Learning in Pha Ngam School Group Wiang Chai District
Chiang Rai 2) Study management excellence in building a community of professional learning
3) Develop management guidelines Creating a Community of Professional Learning in Pha
Ngam School Group Wiang Chai District Chiang Rai Use a blended education methodology.
during the quantitative study and qualitative studies The population used in the study was
school administrators Teachers and educational personnel in Pha Ngam School Group Wiang
Chai District Chiang Rai Province and experts The total number of participants was 65. The
instrument used in the study was a questionnaire. Interview form and group discussion issues
The statistical values used were mean and standard deviation.
The results of the study found that 1) Management conditions Creating a Community
of Professional Learning in Pha Ngam School Group Wiang Chai District Chiang Rai moderate 2)
Excellent management in building a community of professional learning, i.e. planning the
implementation. The organization of the learning community is organized according to the
composition of the learning community. Promote and support the creation of a community
of professional learning as well as supervising, monitoring, evaluating, and improving and
correcting the deficiencies. 3) Develop management guidelines Creating a Community of
Professional Learning in Pha Ngam School Group Wiang Chai District Chiang Rai This is an
organizational structure with good support networks and freedom. clear management of the
administration and knowledge and understanding of the professional learning community of
teachers.
Keyword: Management approach, building a Professional Learning Community
บทนา
ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการศึกษาของประเทศไทยกับนานาชาติ โดยใช้ดัชนีของ
สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการ ปี 2563 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา พบว่า อยู่ในอันดับที่
56จาก 63 ประเทศซึ่งยังอยู่ในอันตับตกต่ามากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนามากที่สุด
สาหรับผลการทดสอบ PISA 2015 ของ OECD ปี2560 พบว่า ประเทศไทยได้อันดับที่49 มีคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่าคะแนนเฉลี่ย OECD และต ่ากว่าเกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา:107) และจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ข้อที่ 2 สถานศึกษา
จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีเครือข่ายความร่วมมือ และการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2562:13) จากผลการ
รายงานประจ าปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความส าคัญในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา จึงส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานากระบวนการของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มีร่วมกัน ซึ่งผลการดาเนินงาน พบว่า
สถานศึกษามีการน ากระบวนการ PLC ไปใช้คิดเป็นร้อยละ 96.54 ครูผู้สอนที่น ากระบวนการ PLC ไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 91.41 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2562: 38-39) ผลการวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT)สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้ระดม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์สภาพขององค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยมีจุดอ่อน ได้แก่สถานศึกษาในสังกัด ในฐานะหน่วยปฏิบัติขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้
ขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ ระบบการกากับ ติดตามและประเมินผลยังขาดประสิทธิภาพและไม่มีการนาผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ กาหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นโยบายที่ 3
ตัว ชี้ว ัดที่ 3.2.2 ข้อที่ 5 ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2562: 16-92)
กลุ่มโรงเรียนผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา โรงเรียนหนองบัวผาบ่ม โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยาม
วิทยา โรงเรียนบ้านร่องห้าและโรงเรียนป่าบง โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนผางาม มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (กลุ่มโรงเรียนผางาม, 2563) กลุ่มโรงเรียนผางามจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อให้ครูได้ตระหนักและร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาจะต้องเป็นกลไกหลักที่สาคัญเป็นปัจจัย ด้านบุคคลที่มีความสาคัญในการสร้างประสิทธิผล
ขององค์กรและเป็นผู้นาที่มีบทบาทสาคัญ ยิ่งต่อการเกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศในการพัฒนาครู ด้วยการสร้าง
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้นมาซึ่งจะเป็นที่ที่ครูจะได้ช่วยกันพัฒนากระบวนการและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน PLC จะช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจของครูแต่ละคน เห็นเป้าหมายร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นบุคคลและองค์กรการเรียนรู้ มีการทางานเป็นทีม มีความเป็นกัลยาณมิตร ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความเข้าใจที่เปลี่ยนไป ทาให้กรอบความคิดเปลี่ยนไปในเชิง
บวกและทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีของคนในสถานศึกษาซึ่งมีผลอย่างมากต่อบรรยากาศการทางานทาให้การ
ทางานเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข (วิเชียร ไชยบัง. 2562:
42-46)

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อที่จะน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
กลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียน
ผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียน
ผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของกลุ่มโรงเรียนผางาม
2. ครู ได้แนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนใน
การจัดการเรียนการสอน การทางานร่วมกันของคณะครูที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการขับเคลื่อนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ของกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. การบริหารงานแบบ POLC ตามแนวคิดของ Louis A. Allen ประกอบด้วย
1) การวางแผน (Planning: P)
2) การจัดองค์การ (Organizing: O)
3) การเป็นผู้นา (Leading: L)
4) การควบคุม (Controlling: C)
2.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม
2) ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ
3) ด้านภาวะผู้นาร่วม
4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ

5) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร
6) ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
2.ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาสภาพการบริห ารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม
โรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 5 คน ครูและบุคลากรใน
กลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จานวน 60 คน รวมทั้งหมด 65 คน
2. ศึกษาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนต้นแบบมีความเป็นเลิศในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ จานวน 5 คน
3. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม
โรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน ครูและบุคลากร
จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 คน จานวน 6 คน
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนกุมภาพันธ์
2565
4.ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จานวน 5 โรงเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียน
ผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย วิธีการดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ได้ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนผา
งาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จานวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check-list) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับชั้นที่ทาการสอน กลุ่ม
สาระที่สอนและประสบการณ์ในการสอน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) เรื่อง สภาพการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อรู้สภาพการบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม

โรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นาแบบสอบถามที่ได้มาวเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิธีการ
ดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ได้ใช้วิธีการดาเนินการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่
เป็น แนวปฏิบ ัติที่เป็น เลิศในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ประกอบด้ว ย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 คน นาข้อมูลที่บันทึกในแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์เนื้อหา
แล้วนาเสนอในรูปแบบตาราง
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มโรงเรียนผางาม
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย วิธีการด าเนินการวิจัย ในขั้นตอนนี้ได้ใช้ว ิธีการด าเนินการเชิงคุ ณภาพ
(Qualitative Research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของการศึกษาครั้งนี้
เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชี พในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการ
สัมภาษณ์ในขั้นตอนนี้ คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน ครูและบุคลากร จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์
จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 คน รวมจานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วิเคราะห์เนื้อหาส าคัญ สรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย
(Content Analysis) แล้วสังเคราะห์เพื่อนาเสนอเป็นแนวทางการบริหาร
สรุปผลการวิจัย
1. ผลศึกษาสภาพการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม
โรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1.1 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตาแหน่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน ประสบการณ์ในตาแหน่ง น้อยกว่า 5 ปี
1.2 ผลศึกษาสภาพการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกลุ่ม
โรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ผลศึกษาสภาพการบริห ารจั ดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ท าง
วิชาชีพ ในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวีย งชัย จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดองค์การ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านการ
วางแผน มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการควบคุม มีการบริหารจัดการอยู่
ในระดับน้อย โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการวางแผน

จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในด้านการวางแผน (Plan) ภาพรวมมีการบริห าร
จัดการอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมีการประชุมวางแผนก่อนด าเนินงาน รองลงมาคือ
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนร่วมกันกาหนดอุดมการณ์ทางวิชาชีพในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับน้อย
2. ด้านการจัดการองค์กร
จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในด้านการจัดองค์การ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์ประกอบที่ 5 ชุมชน
กัลยาณมิตร มีการการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน การบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาชีพ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านการเป็นผู้นา
จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในด้านการเป็นผู้นา พบว่า สภาพการบริหารจัดการ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้านการเป็น
ผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บรรลุผลการพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากร มีการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนดใน
ปฏิทินการดาเนินงานประจาปี มีการดาเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมีการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย
4. ด้านการควบคุม
จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวี ยงชัย จังหวัดเชียงราย ด้านการควบคุม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทารายงานการประเมินผลการจัด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ โรงเรียนมีการวิเคราะห์
ปัญหา และอุปสรรคจากการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ โรงเรียนเผยแพร่รายงานการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต่อสาธารณะมีการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย

2. ผลการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1.ด้านการวางแผน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรต้องศึกษาหลักการและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพให้เข้าใจ และนาไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยมีการประชุมวางแผนการดาเนินการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วางแผนการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ วางแผนกิจกรรม และการ
แต่งตั้งหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือเห็นชอบ
ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.ด้านการจัดการองค์กร
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิเคราะห์โอกาส และ
อุปสรรคของโรงเรียนในการ จัดการเรียนรู้มีการวางแผนปฏิบัติงาน/กาหนดการดาเนินการตามวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลคุณภาพของผู้เรียน คือ สร้างเด็ก ให้
ดี เก่ง มีสุข
องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดลักษณะการท างานวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย พันธกิจ และ
องค์ประกอบการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภายใต้บ รรยากาศ ที่เป็นกันเอง ทุกคนมีความสุขและให้
ความสาคัญกับทุกคน สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของครูแต่ละคนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ป ระกอบที ่ 3 ภาวะผู้น า ผู้บริห ารโรงเรี ยนเป็น ผู ้น าทางวิช าการ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียน มีการประชุม มอบหมายงานให้ค รูได้ ปฏิบัติตามหน้าที่ตามความ
ถนัด ตรงตามความสามารถ และมีอิส ระในการท างาน สร้างความตระหนั ก กระตุ้นให้ ค รู ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เปิดกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายให้มาก
ที่สุดก่อนตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดภาวะผู้นา
องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผลิต
สื่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ และโรงเรียนต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองทั้งภายใน และภายนอกสังกัด สนับสนุนการศึกษาต่อ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง
ด้าน คุณธรรมจริยธรรม และการประกวดแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาณมิตร ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนดแนวปฏิบัติ
ของสมาชิก ก าหนดโครงสร้างวัฒนธรรม ตารางเวลาให้ยืดหยุ่นเพื่อให้ครูรวมกลุ่มเรียนรู้และปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการ

ส่งเสริมให้ครูในสายชั้นและในกลุ่มสาระการเรียนรู้พบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนมีระบบ
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสและให้พื้นที่
อิสระ ในการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และจะต้องมีการสนับสนุน จัดสรร วั สดุ อุปกรณ์
งบประมาณอย่างโปร่งใส และปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการดาเนินการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สนับสนุนเทคโนโลยีและให้ความสาคัญข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาให้
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สะดวก รวดเร็ว พร้อมใช้งาน สนับสนุนการอบรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน
3.ด้านการเป็นผู้นา
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นาทางวิชาการ เป็นผู้นาในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนใน
โรงเรียน มีการประชุม มอบหมายงานให้ครูได้ ปฏิบัติตามหน้าที่ตามความถนัด ตรงตามความสามารถ และมี
อิส ระในการท างาน ส่งเสริม สร้างครูผู้น า ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารต้องกระตุ้นให้การ
ดาเนินงานของการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้ยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผล
การดาเนินการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง่ตอเนื่อง
4.ด้านการควบคุม
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคจากการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี
การกากับ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพ เป็นรายบุคคล รวมทั้งการสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง
ชมเชย เมื่อประสบความสาเร็จ มีข้อเสนอแนะในการทางานต่อไป เผยแพร่และรายงานผลการดาเนินงานการ
จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อสาธารณะ
อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพั ฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่ม
โรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษาได้นาประเด็นสาคัญมาอภิปราย ดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพในกลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รวมทุกด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่สมควรนามาอภิปราย
ผล แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
1.ด้านการวางแผน (Plan) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีการวางแผน กาหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และทิศทางการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินการจัดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ กาหนดกิจกรรมโครงการและมีผู้รับผิดชอบในการดาเนิน
ตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542, หน้า 66-73)

ที่กล่าวว่า การวางแผนหรือการกาหนดโครงการว่า จะทาอะไร ในการบริหารการศึกษาผู้บริหารจาเป็นจะต้อง
รู้จักวางแผนถ้าปราศจากแผนงานแล้ว โอกาสที่ผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลมีน้อยเหลือเกิน การวางแผนนั้น
ผู้บริหารการศึกษาต้องค านึงเสมอว่า จะทาอะไร จะมอบให้ใครทา จะทาที่ไหน และจะทาเมื่อไหร่ และจะทา
อย่างไร นอกจากนี้แผนจะสาเร็จได้ก็ต้องมีการขับเคลื่อนให้มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยการนานโยบาย
และแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. ด้านการจัดองค์ก ร (Organizing) ผลการศึกษาแสดงให้เ ห็นว่า โรงเรี ยนส่ว นใหญ่ มี แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อน PLC ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน และมี
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกากับติดตามการ ดาเนินงาน รายงานผล และร่วมกันประเมินผล
เป็นระยะ ด้วยการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารที่ให้การสนับสนุ น และนิเทศติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จน PLC กลายมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาดา น้าใจดี (2552 อ้าง
ถึงใน สนอง โลหิตวิเศษ, 2561 37-38) พบว่า โครงสร้างชุมชน เน้นโครงสร้างชุมชนแบบเครือข่าย (network)
ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในชุมชนและข้ามชุมชน โครงสร้างแบบนี้จะส่งเสริมให้คน
ในชุมชนไปสู่การมีเสรีภาพ ความสุขและศักยภาพ จนเกิดการเชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน
ด้วยความสมัครใจ อันก่อให้เกิดพลังและ ปัญญาร่วมกัน สามารถนาชุมชนไปสู่ความสาเร็จได้ และการ
มีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมคิด จัดลาดับความสาคัญ วิเคราะห์หาสาเหตุ การ
แก้ใข การวางแผน การดาเนินงานตามแผน และการประเมินผล เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ด้านการเป็นผู้นา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกาหนดแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากจานวนครูในโรงเรียนมีจานวนไม่
มาก ทาให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการได้รับ
การสนับสนุนจาก ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานและการร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับ
Morrisscy (2000) พบว่า ผู้บริหารจาเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองสู่การมีภาวะผู้นาแบบสนับสนุนและ
ภาวะผู้นาร่วม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครูทุกคนในกระบวนการตัด สินใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน สอดกล้องกับ วรลักษณ์ ชูกาเนิด และ เอกรินทร์ สังข์ทอง (25ร7) พบว่า ภาวะผู้นาร่วมกัน เป็นผู้นา
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรด้วยการกระจายอานาจเพิ่มพลังอานาจซึ่งกันและกันและสอดคล้องกับ Hord
(1997) พบว่า ครูกับผู้บริหารที่เปี ดโอกาสให้ผู้ใด้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจ การพัฒนาตนเอง
ด้วยการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการทางานเพื่อ
สร้างมุมมองความเป็นทีมที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือการทาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้บริหารโรงเรี ยนจะต้อง
กระจายอานาจและให้การสนับสนุนการทางานแก่บุคคล อานวยให้เกิดบรรยากาศที่บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการควบคุม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง
ภายในองค์กรหรือจากองค์กรภายนอกเป็นระยะ ๆ มีการแลกเปลี่ยนครูผู้ สอน แบ่งปันเทคนิควิธีการจัดการ

เรียนการสอน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Dora, H. (2015) พบว่า ระดับความสามารถและการรับรู้ของครูสัมพันธ์กับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศกลวรรณ สินประเสริฐ (2562) พบว่า การ
เตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการสะท้อนการปฏิบัติงานของครู ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ (ภายในสถานศึกษา)
1. จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
กลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านมีค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่
ด้านการวางแผน ด้านภาวะผู้นา ซึ่งมีส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหาร โรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ครูได้
แสดงความคิดเห็น และเป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดทิศทางการจัดการ เรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ที่ดี และมีส่วนร่วมในการกาหนดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ใน โรงเรียน โดยมุ่งหวังการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่า ได้แก่ ด้านการจัดการองค์กร ด้านการควบคุม ดังนั้น ผู้บริหารควรจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน มีสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ เรียนการสอนให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
กลุ่มโรงเรียนผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบว่า การบริหารงานด้านภาวะผู้นา มีค่าเฉลี่ยสูง ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลหลักและสาคัญ
อย่างยิ่งใน การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการขยายขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา จากระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด หรือ ระดับประเทศ
2. ควรศึกษาและสังเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น
ด้านนโยบายจากภาครัฐ ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านระบบองค์กร
เป็นต้น
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