
 

 

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

นายมนตรี คงเจริญ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ  ์

บทคัดย่อ 
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม                                   

มีวัตถุประสงค1์) เพ่ือด าเนินการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูด้วยกระบวน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ                          
มีส่วนรว่ม และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ์รวม 17 คน เครื่องมือ 
ไดแ้ก่ เอกสารการอบรม 1 ฉบับ เอกสารเก็บขอ้มูล 7 ฉบับ วิเคราะหข์อ้มูล ดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
รอ้ยละ และการวิเคราะหเ์นือ้หา  

ผลการวิจยั พบว่า  
1. ผลการด าเนินการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน

ร่วม  ขั้นเตรียมการ ไดจ้ัดท าเอกสารการอบรมและอบรมสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผูอ้บรมทุกคนมีความรู ้ผ่าน
เกณฑ ์ไดร้่วมกันจัดท าก าหนดงาน  2 วงรอบ คือ ปีการศึกษา 2561- 2562 ในขั้นวางแผน กลุ่ม PLC แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ด าเนินการระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมายร่วมกันและก าหนดแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามก าหนด  ขั้นปฏิบัติ ในปี
การศึกษา 2561 พบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู ้ครูในกลุ่มให้ความร่วมมือดี การจัดการเรียนรู ้ดี นักเรียนมี                         
ความกระตือรือรน้ สนใจการเรียน มีส่ือการสอน ผูเ้รียนรว่มกนัศึกษาไดต้ามกิจกรรม  ในปีการศึกษา 2562  การปฏิบัติ
และมีพัฒนาการ ดียิ่งขึน้ทั้งการจัดการเรียนรูข้องครูและการเรียนของผูเ้รียน ขั้นการสังเกต ปีการศึกษา 2561 ครูมี
ความเป็นกันเองกับผู้เรียน กระตุน้และส่งเสริมใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ครูจัดสภาพห้องเรียนที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้ใชวิ้ธีการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ใชเ้กมเป็นส่ือเสริม ใชส่ื้อการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสม สนองต่อความสนใจของ
ผูเ้รียน ครูมีการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ต่อกิจกรรมการเรียน และในปีการศึกษา 
2562 ผลขั้นสังเกตพบว่า ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้ามากขึน้  การเสริมแรงทางด้านจิตวิทยา                         
การเรียนรูม้ากขึน้ การใหร้างวัลในการจัดการเรียนรูม้ากขึน้ ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจและกลา้แสดงออกมากขึน้  จดั
สภาพกายภาพการเรียนอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับแผนการจัดการเรียนรูท้ี่พัฒนาบทเรียนร่วมกันมา ขัน้สะทอ้นผล 
ปีการศึกษา 2561 พบว่า งานวิจัยส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้เรียนท าให้มีความสนุกส อยากเรียนรู ้ร่วมท าการทดลอง 
กระตือรือรน้ในการตอบค าถาม  นักเรียนบรรลุผลการเรียนรูไ้ด้รวดเร็วขึน้  กระบวนการวิจัยมีส่วนช่วยให้ครูพัฒนา
ความสามารถการสอน ข้อค้นพบ ได้แก่ ครู ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการแลกเปล่ียนเรียนรู ้  เกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างครูอาวุโสและครูอาวุโสนอ้ยกว่า เกิดบรรยากาศการช่วยเหลือกันใหข้อ้แนะน าที่มีความเคารพ           
นับถือกัน มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้วยความเต็มใจ  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรจัดกลุ่มครูที่มีบริบท
คลา้ยกัน ครูควรเพ่ิมการเสริมแรง ส่ือเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2562 พบว่า การวิจัยส่งผลใหค้รูมีการจัดการเรียนรู ้
ดว้ยวิธีที่ดีขึน้  ผลลัพธ์ของการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี              
ส่วนร่วม ได้แก่ การที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูได้ และส่งผลแก่นักเรียน สร้างความรัก                    
ความสามัคคี ในหมู่คณะและส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
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เชิงวิชาชีพครูท าใหโ้รงเรียนมีผลการด าเนินงานปรากฏต่อตน้สังกัดและเป็นประโยชนต์่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ การสรา้งความรูค้วามเข้าใจ  การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน  การมีส่วนร่วมและความ
รว่มมือของบุคลากรครู ลกัษณะภายในของตัวครู  วฒันธรรมโรงเรียน 

 
ความเป็นมาของปัญหา 

การศึกษายังคงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยแ์ละการพัฒนาประเทศที่ได้สรา้ง                
การเชื่อมโยงกันทั่วโลก ท าใหม้นุษยส์ามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการเปล่ียนแปลงนีไ้ด ้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน
ระบบนอกระบบ หรือตามอัธยาศัยตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต  ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาที่สนอง                
ความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติมากเท่าใดย่อมหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเพ่ิมขึน้เพียงนัน้ บุคคลส าคัญที่สดุในกระบวนการพฒันาการศึกษาและการพฒันาการเรียนรู ้
ก็คือครู เพราะครูยังคงเป็นผู้ที่มีความหมายและเป็นปัจจัยส าคัญมากที่สุดในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญต่อคณุภาพการศึกษา ดังนั้นคุณภาพของผูเ้รียนจึงขึน้อยู่กบัคุณภาพของครู (ดิเรก พรเสมา, 2554)  
แต่มีข้อสนเทศส าคัญที่บ่งชีว่้าการพัฒนาครูปัจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ รูปแบบการพัฒนาครูที่นิยมปฏิบัติ                  
กนัมาก คือการไปศึกษาดงูาน การจดัอบรม ซึ่งส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) มีความเห็นว่าในแต่ละ
ปีครูไดร้บัการพฒันาค่อนขา้งมาก แต่ไม่มีความชดัเจนว่าไดมี้การติดตามและประเมินผลภายหลงัการอบรม ว่าได้
มีการน าไปใชจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด รวมทัง้วิธีการพฒันาครูยงัคงใชรู้ปแบบเดิมๆ ไม่สามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรม
ของครูผูส้อนหลงัจากการอบรมไดแ้ต่อย่างใด 

จากสภาพการด าเนินการพฒันาครูดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการพฒันาครูตามมา ดงันัน้ ผลการ
วิเคราะหปั์ญหาการพัฒนาครูของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556) พบว่าการพัฒนาครูยังขาดการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู  ท าให้กระบวนการพัฒนา  ไม่ตอบสนองต่อ            
ความตอ้งการของครู และไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจริงในชั้นเรียน อีกทั้งวิธีการพัฒนาครูที่แต่ละหน่วยงาน
น าไปใชพ้ฒันาอยู่ในขณะนีย้งัใชรู้ปแบบเดิม ๆ จึงท าใหค้รูไม่สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูจ้ากการอบรมพฒันาได้ 
ท าใหผ้ลการพัฒนาไม่สามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูได้ จากเหตุผลดังกล่าว 
สะทอ้นเห็นถึงการขาดการพัฒนาวิชาชีพครู   อย่างเป็นระบบและขาดการวิจยัในระดบัปฏิบัติ ที่สามารถท าใหค้รู
เปล่ียนแปลงชั้นเรียนตามที่หลักสูตรต้องการได้และสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นของการพัฒนาวิชาชีพครู          
อย่างเป็นระบบ (ไมตรี อินทรป์ระสิทธ์ิ, 2553) 

ผูวิ้จัยปฏิบัติงานในหนา้ที่ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์ตระหนักถึงปัญหาส าคัญขา้งตน้ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ตอ้งคน้หาแนวทางการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและสามารถท าใหเ้กิดการถ่ายทอด
ประสบการณวิ์ชาชีพครูและสรา้งเสริมวฒันธรรมองคก์ร เป็นวิธีการที่สรา้งการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างครูทุกคน
และร่วมกันพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวหน้ากว่าในปัจจุบันและทันต่อการ
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เปล่ียนแปลง ซึ่งจากการศึกษาคน้ควา้ผูวิ้จัยพบว่า กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ ตรงต่อความตอ้งการจ าเป็น
มากที่สดุก็คือ การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (Professional Learning community : PLC) 

ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (Professional Learning community : PLC) เป็นแนวทางการพฒันาครู
ที่ดี กล่าวคือ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มของครูเพ่ือร่วมมือรวมพลังเรียนรูร้่วมกัน และสะทอ้นผลการปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ดงัที่ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2558, หนา้ 404) สรุปไวว่้า ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ
คือการรวมกลุ่มของผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา  ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการ ที่มีเป้าหมายเพ่ือการ
พฒันาคณุภาพการศึกษา โดยใชก้ระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติการถอดบทเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งประกอบด้วย1) ขั้น
เตรียมการ 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นสังเกต 4) ขั้นสะทอ้นผล ในการวิจัยครัง้นีจ้ึงน า PAR มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ ผลการวิจัยการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพครูด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นอกจากจะก่อให้เกิดการเรียนรูข้้อค้นพบอันมีประโยชน์ต่อ                          
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพในโรงเรียนพืน้ที่วิจัยและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการวิจัยหรือ
พฒันาการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพในสถานศึกษาที่มีสภาพบริบทที่คลา้ยกันไดด้ว้ย 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 วัตถุประสงคห์ลัก 
 เพ่ือศึกษาการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน
รว่ม 
 วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
 1. เพ่ือด าเนินการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนรว่ม 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

1. ข้ันเตรียมการ 
1.1 การจดัท าเอกสารการอบรมการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยั        

เชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
1.1.1 ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ครู 30 คน  
1.1.2 ขอบเขตเนือ้หา   

1) หลกัการและแนวทางการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู 
2) กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม 
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1.1.3 ขอบเขตระยะเวลา 1 – 20 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
1.2 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนแห่งการ

เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู 
1.2.1 ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ครู ศึกษานิเทศก ์  
1.2.2 ขอบเขตเนือ้หา   

หลกัการและแนวทางการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม 

1.2.3 ขอบเขตระยะเวลา 1 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
1.3 จัดท าก าหนดการด าเนินงานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

1.3.1 ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์
1.3.2 ขอบเขตเนือ้หา มีดงันี ้ 
      1) ขอ้มลูของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (PLC) 
       2) บนัทึกก าหนดงาน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
1.3.3 ขอบเขตระยะเวลา    
       การด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 วนัที่ 1 – 20 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
       การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 วนัที่ 1 – 20 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

2  ข้ันการวางแผน (Plan) 
2.1 ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์ 
2.2 ขอบเขตเนือ้หา มีดงันี ้

2.2.1 การระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมายการเรียนรูร้่วมกนั 
2.2.2 ก าหนดนวตักรรมและการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู ้

2.3 ขอบเขตระยะเวลา    
5.3.1 การด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 วนัที่ 10 - 20 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
5.3.2 การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 วนัที่ 10 - 20 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

3. ข้ันการปฏิบัติ (Act) 
3.1 ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์
3.2 ขอบเขตเนือ้หา  

 การปฏิบัติการตามแผนการจัดการเรียนรู ้  ชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิ ง วิชาชีพครูด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ บันทึกผลการจัดการเรียนรู  ้ขอ้ดีเด่นในการจัดการเรียนรู ้ 
ขอ้ดอ้ยในการจดัการเรียนรู ้ส่ิงที่ควรปรบัปรุงในการจดัการเรียนรู ้ครัง้ต่อไป 

3.3 ขอบเขตระยะเวลา   
           1  กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 ธันวาคม  ของปี พ.ศ. 2561และ 2562 
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4. ข้ันสังเกต (Observe) 
4.1 ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์
4.2 ขอบเขตเนือ้หา  

เป็นการสงัเกตผลจากการตามแผนการจดัการเรียนรูก้ารพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ
ครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ผลการสงัเกตที่เกิดจากผูเ้รียน 2) ผล
การสงัเกตที่เกิดจากการสอนในการจดัการเรียนรู ้3) อื่นๆ ที่สงัเกตเห็นระหว่างการจดัการเรียนรู ้

4.3 ขอบเขตระยะเวลา   
                   1  กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 ธันวาคม  ของปี พ.ศ. 2561และ 2562 
5  ข้ันสะทอ้นผล (Reflect) 

5.1 ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์ 
5.2 ขอบเขตเนือ้หา  

เป็นการสะทอ้นผลจากการด าเนินงานตามแผนการจดัการเรียนรูก้ารพฒันาชุมชนแห่งการ
เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม ประเด็นการสะทอ้นผล  ไดแ้ก่ ผลสะทอ้นที่
เกิดจากผูเ้รียน ผลสะทอ้นที่เกิดจากการจดัการเรียนรู ้ขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการ จดัการเรียนรู ้

5.3 ขอบเขตระยะเวลา   
            1  กรกฎาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม  ของปี พ.ศ. 2561และ 2562 
ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ย

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม 
1. ขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู   

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์
2. ขอบเขตเนือ้หา  

การศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของแผนการจดัการเรียนรูก้ารพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิง
วิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม 

3. ขอบเขตระยะเวลา   
 15 – 30 ธันวาคม  ของปี พ.ศ. 2561 และ 2562 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม  

1.1 ขัน้เตรียมการ   
1.1.1 ผลการจัดท าเอกสารการอบรมการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
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1.1.2  การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  ผลการทดสอบระยะหลงัเรียนมีค่ารวมเฉล่ียสงูกว่าระยะก่อนเรียน หลงัการอบรมผูอ้บรม
ผ่านเกณฑท์กุคน  

1.1.3 ผลการจดัท าก าหนดงานกระบวนการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูวิ้ชาชีพครูดว้ย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม การด าเนินงาน 2 วงรอบ คือในปีการศึกษา 2561ระหว่างเดือน
มิถนุายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนมิถนุายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2562 

1.2  ผลการวางแผนพฒันาการจดัการเรียนรูข้องชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม  

1.2.1 การระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมายการเรียนรูร้่วมกนั   
ปีการศึกษา 2561 ผลการระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมายการเรียนรูร้ว่มกนั พบว่า กลุ่ม

ภาษาไทย พบปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดทักษะเรื่องการเขียน
โครงการ สาเหตเุพราะนกัเรียนไม่เขา้ใจหลักการและวิธีการเขียนโครงการ เป้าหมายการเรียนรู ้ ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเขา้ใจหลักการและวิธีการเขียนโครงการและสามารถเขียนโครงการได้รอ้ยละ 80 กลุ่ม
วิทยาศาสตร ์พบปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขาดความรู ้ความเขา้ใจและขาดทักษะเรื่องแบบจ าลอง
อนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ เหตุเพราะว่านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องการเคล่ือนที่ของอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส นักเรียนไม่อธิบายการจัดเรียงตัวของอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคล่ือนที่ของอนุภาคสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊สโดยใชแ้บบจ าลองได้
อย่างถูกตอ้ง เป้าหมายการเรียนรู ้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอธิบายการจัดเรียงตัวของอนุภาค
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคล่ือนที่ของอนุภาคสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
โดยใชแ้บบจ าลองได ้กลุ่มสงัคมศึกษา ปัญหาที่พบในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ขาดความรูค้วามเขา้ใจและ
ขาดทกัษะการวิเคราะหใ์จความส าคญั  สาเหตขุองปัญหานกัเรียนไม่เขา้ใจหลกัการคิดวิเคราะหค์วามส าคญั ไม่
สนใจเรียนฝึกการคิดวิเคราะหค์วามส าคญั  เป้าหมายการเรียนรู ้นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้สนใจเรียนและ
สามารถวิเคราะหใ์จความส าคญัไดร้อ้ยละ 80 

ปีการศึกษา 2562 การก าหนดปัญหาและตั้งเป้าหมายการเรียนรูร้่วมกัน  กลุ่ม PLC
ภาษาไทย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขาดความรูค้วามเข้าใจตลอดจนขาดทักษะในการแต่งบทรอ้ย
กรองประเภทกาพยส์ุรางคนางค ์28 สาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ นักเรียนยังไม่เขา้ใจความหมายของค าและการ
เลือกใชค้ ามาแต่งใหส้ัมผัสหรือคลอ้งจองกนัในแต่ละวรรค 2 มีคลังค าที่มากพอที่จะเลือกน ามาใชใ้นการแต่ง  ขี ้
เกียจในการคิด เป้าหมายการเรียนรู  ้ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถแต่งกาพยส์ุรางคนางค ์28 ได ้
รอ้ยละ 80 กลุ่ม PLC วิทยาศาสตร ์ ปัญหาที่พบไดแ้ก่ นกัเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกสข์าดหลกัทกัษะการตีความหมาย
ของโจทยค์ านวณและตอ้งไดร้ับการฝึกปฏิบัติการทดลอง สาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ นักเรียนตีความหมายของ
โจทยปั์ญหาคลาดเคล่ือน ขาดมโนมติความรูบ้างเรื่องที่เชื่อมโยงกับเนือ้หาปัจจุบัน ผ่านส่ือการเรียนการสอนที่
น่าสนใจ เป้าหมายการเรียนรู ้ ไดแ้ก่ นกัเรียนที่เรียนรายวิชาฟิสิกสมี์ความสามารถในการตีความหมายของโจทย์
ปัญหา สามารถแก้โจทยปั์ญหาไดร้อ้ยละ 80 กลุ่ม PLC สังคมศึกษา ปัญหาที่พบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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ขาดทักษะความคิดและวิเคราะห ์การสืบคน้และเสนอแนวทางในกระบวนการประชาธิปไตย นักเรียนสามารถ
เขียนสรุปแนวคิดหรือกระบวนการประชาธิปไตยได้ สาเหตุของปัญหาได้แก่ นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์
กระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ เป้าหมายการเรียนรูไ้ดแ้ก่ นักเรียน
ไดร้บัความรูค้วามสามารถและเขา้ใจกระบวนการวิธีการสืบคน้ขอ้มลูกระบวนการประชาธิปไตยได ้

1.2.2  ผลการก าหนดนวตักรรมและการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู ้ 
ในปีการศึกษา 2561 กลุ่ม PLC ภาษาไทย ไดร้่วมกันจัดท านวัตกรรมแผนการจัดการ

เรียนรูเ้รื่องลิขิตเรียงความสรา้งสรรคง์านเขียน การเขียนโครงการ โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมีความรู ้
ความเข้าใจในการเขียนโครงการและสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
โครงการ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใชค้ือการฝึกปฏิบัติ  กลุ่ม PLC วิทยาศาสตร ์ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมแผนการ
จดัการเรียนรูเ้ร่ืองแบบจ าลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ  โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู ้อธิบายการจดัเรียง
ตัวของอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคล่ือนที่ของอนุภาคสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลว แก๊สโดยใชแ้บบจ าลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใชค้ือใชวิ้ธีการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
ส่วนกลุ่ม PLC สงัคมศึกษา รว่มกนัพฒันานวตักรรมแผนการสอนเร่ืองพฒันาการของไทยสมยัปรบัปรุงและปฏิรูป
ประเทศ มีจุดประสงคก์ารเรียนรู ้คือ วิเคราะหปั์จจยัที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญ รุง่เรืองของไทยในสมยั
รชักาลที่ 4 ถึง 7 ได ้โดยใชก้ิจกรรมการเรียนรูวิ้ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้

ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม PLC ไดก้ าหนดนวัตกรรมและการพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู ้
กลุ่ม PLC ภาษาไทย นวตักรรมที่รว่มกนัจดัท าไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วย การแต่งบทรอ้ยกรอง เร่ืองแต่ง
บทรอ้ยกรองรูห้ลักวิธีแต่งกาพยส์ุรางคนางค ์จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ไดแ้ก่ นักเรียนมีความรูค้วามสามารถแต่ง
กาพยส์ุรางคนางค ์28 จากค าที่ก าหนดไดมี้ความรูส้ามารถแต่งกาพยส์ุรางคนางค ์28 จากภาพไดมี้ความรูแ้ละ
สามารถแต่งกาพยส์ุรางคนางค ์28 อย่างอิสระ กิจกรรมการเรียนรูใ้ชก้ระบวนการกลุ่ม กลุ่ม PLC วิทยาศาสตร ์
นวัตกรรมที่ร่วมกันจัดท าไดแ้ก่แผนการจัดการเรียนรูห้น่วยไฟฟ้าเรื่องโวลตมิ์เตอรแ์ละแอมป์มิเตอร์ จุดประสงค์
การเรียนรู ้ไดแ้ก่ บอกสญัลกัษณข์องโวลตมิ์เตอรแ์ละแอมป์มิเตอรไ์ด ้และอธิบายการวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าได้ กิจกรรมการเรียนรู  ้ไดแ้ก่ การทดลองปฏิบัติ กลุ่ม PLCสังคมศึกษา นวัตกรรมที่ร่วมกันจัดท า 
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรูเ้รื่องกระบวนการประชาธิปไตย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ไดแ้ก่ นกัเรียนมีความรูค้วาม
เขา้ใจกระบวนการและวิธีการสืบคน้ขอ้มูลของกระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นพืน้ฐานของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยจากอดีตถึงปัจจุบนั  กิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ กระบวนการ สืบเสาะหาความรู ้

1.3 ขัน้ปฏิบตัิ    
 ปีการศึกษา 2561 พบว่ากระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนและปฏิกิริยาของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู ้

พบว่า ผูเ้รียนใชก้ระบวนต่างๆ ตามที่ก าหนด สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือกนัดี มีความกระตือรือรน้ในการท า
กิจกรรมแต่ละฐาน นักเรียนสนใจการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน มีความสนใจในส่ือการสอนที่ครูจัดเตรียมไวใ้ห้และ
ร่วมกันศึกษาไดต้ามกิจกรรมที่ครูวางไว ้ สามารถตอบค าถามก่อนเรียนและหลังเรียนไดแ้ละมีความสนุกสนาน
ตลอดกิจกรรม การใชก้ระบวนการกลุ่มแบ่งแบบคละความสามารถท าใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มเท่าเทียมกนั    
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 ปีการศึกษา2562พบว่าผูเ้รียนเขา้รว่มงานในกระบวนการกลุ่มไดด้ีขึน้กว่าภาคเรียนที่ 1 สมาชิกใน
กลุ่มใหค้วามร่วมมือกนั มีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถบรรลผุลการเรียนรูไ้ดใ้น
เวลาที่เหมาะสม 

1.4  ขัน้การสงัเกต ผลการสงัเกตการจดัการเรียนรูชุ้มชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู ดว้ย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม  

ปีการศึกษา 2561 พบว่า ครูมีความเป็นกันเองกับผูเ้รียน มีการใชค้ าพูดกระตุน้และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความอยากรูอ้ยากเห็นและมีการให้รางวัลเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้  รวมทั้งให้
ความส าคญักับชิน้งานของผูเ้รียน กล่าวชมเชยผูเ้รียนเม่ือผูเ้รียนท าถกูตอ้งและใหเ้พ่ือนปรบมือให้ ดา้นกายภาพ
ครูจัดสภาพหอ้งเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน ดา้นการใชวิ้ธีการสอน พบว่า ครูใชวิ้ธีการจัดการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการต่างๆ มากขึน้ ครูมีความสามารถในการจัดกลุ่มผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีการคละกลุ่มนักเรียนตาม
ความสามารถ ตามเพศ มีการใช้เกมเป็นส่ิงช่วยในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูใช้ส่ือการเรียนรู ้ได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียนและสนองต่อความสนใจของผูเ้รียน มีการใชส่ื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย  
สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนได ้  ครูมีการสงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม มีการถามตอบและบริการตรวจ
ชิน้งานอย่างเป็นระบบ และพบว่า ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมการเรียนรูท้กุขัน้ตอน  การจดักลุ่ม
การการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดขึน้ผู้เรียนสามารถ  ท ากิจกรรมได้ส าเร็จตามค าชี ้แจง และ
สามารถบันทึกผลที่ไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากนั้นผูเ้รียนยังชอบการตอบค าถาม โดยใช้
โทรศพัทมื์อถือ  

ปีการศึกษา 2562พบว่า ครูมีการเตรียมการจดัการเรียนการสอนล่วงหนา้มากขึน้ ในระหว่างการ
จดัการเรียนการสอนมีการเสริมแรงทางดา้นจิตวิทยาการเรียนรูม้ากขึน้ มีความเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน ใชค้ าพูด
กระตุน้และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความอยากรูอ้ยากเห็นและมีการใหร้างวัลเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรูม้ากขึน้ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัชิน้งานของผูเ้รียนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจและมีความกลา้
แสดงออกมากยิ่งขึน้  มีการจดัสภาพกายภาพการเรียนอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรูท้ี่
พฒันาบทเรียนร่วมกนัมา ในส่วนการจดัการเรียนการสอน ครูมีการใชวิ้ธีการจดัการเรียนรู ้วิธีการต่างๆ มากขึน้  
ครูมีความสามารถในการจดักลุ่มผูเ้รียนอย่างเหมาะสม มีการคละกลุ่มนกัเรียนตามความสามารถ ตามเพศ มี
การใชเ้กมเป็นส่ิงช่วยในการจดัการเรียนการสอนมากขึน้  ครูใชส่ื้อการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนและ
สนองต่อความสนใจของผูเ้รียน  มีการใชส่ื้อเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและหลากหลายที่สามารถกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียนได ้การวัดประเมินผลผูเ้รียนมีการสงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มมีการถามตอบและบริการตรวจชิน้งาน
อย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมการเรียนรูท้กุขัน้ตอน  สามารถบนัทึกผลที่ไดจ้าก
กิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างถกูตอ้ง นอกจากนัน้ผูเ้รียนยงัชอบการตอบค าถาม   

1.5 ขัน้สะทอ้นผล  
ปีการศึกษา 2561 พบว่า การพัฒนาชุมชนการเรียนรู ้วิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้เรียนที่มี ความสนุกสนานและอยากเรียนรู ้ ร่วมท าการ
ทดลอง  ท างานเป็นกลุ่ม ความกระตือรือรน้ในการตอบค าถาม  มีการใชน้วตักรรมแผนการเรียนรูท้ี่พัฒนาร่วมกัน
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ไว ้นักเรียนบรรลุผลการเรียนรูไ้ดร้วดเร็วขึน้อย่างเห็นไดช้ัดเจน กระบวนการวิจัยมีส่วนช่วยใหค้รูพัฒนา  ผวาม
สามารถการสอน  ส่งผลต่อการพัฒนาดา้นกายภาพหอ้งเรียน การจัดกลุ่มผูเ้รียน ขอ้คน้พบจากการสะทอ้นผล 
ไดแ้ก่ ครูส่วนใหญ่ไม่คุน้เคยกบัการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้กี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอน การแลกเปล่ียนเรียนรูเ้กิด
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างครูอาวุโสและครูอาวุโสน้อยกว่า เกิดบรรยากาศการช่วยเหลือกัน  
บรรยากาศการใหข้อ้แนะน าที่มีความเคารพนับถือกันฉันทพ่ี์นอ้งซึ่งสามารถใหข้อ้แนะน าไดด้ีกว่า สามารถให้
ขอ้แนะน าในเรื่องที่บุคคลอื่นไม่สามารถใหข้้อแนะน าได้และมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้
ขอ้เสนอแนะดว้ยความเต็มใจ การจดักลุ่ม PLC ควรจดักลุ่มครูที่มีบริบทของสภาพปัญหาคลา้ยกัน ครูควรมีการ
เสริมแรงทางบวกทัง้วาจา ท่าทางและการใหร้างวลั  ครูควรใหค้วามส าคญั สนใจส่ือเทคโนโลยี ซึ่งนกัเรียนมีความ
สนใจ  และช่วยกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย  

ในปีการศึกษา 2562 พบว่า กระบวนการวิจยัไดส่้งผลต่อการพฒันาความประณีต 
ในการจัดการเรียนการสอนทุกดา้น ส่งผลใหค้รูมีการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีที่ดี มีความหลากหลาย ครูมีการใชส่ื้อ
การเรียนการสอน มีการทดลองและใชส่ื้อเทคโนโลยี  มีการวัดประเมินผลการเรียนที่ดี ผลลัพธ์ของการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ เป็นกระบวนการที่
สามารถพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของครูได ้และส่งผลแก่นักเรียน แผนการจัดการเรียนรูจ้ากกระบวนการ
เป็นนวตักรรมที่มุ่งส่งผลต่อคณุภาพการเรียนรูข้องนกัเรียน  ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูไดช้่วยสรา้งครูที่ดี 
มีความมั่นใจในการจดัการเรียนการสอนที่ดี  สรา้งนวัตกรรมแผนการจดัการเรียนรู ้สรา้งความรกั ความสามัคคี 
ในหมู่คณะและส่งเสริมการถ่ายทอดวฒันธรรมที่ดีงาม  ผลลพัธท์ี่มีต่อโรงเรียนการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิง
วิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ท าใหโ้รงเรียนมีผลการด าเนินงานปรากฏต่อต้น
สงักดัและเป็นประโยชนต์่อการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

2.  ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิง วิชาชีพครูด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม  ไดแ้ก่ การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การสนบัสนนุจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
การมีส่วนร่วมและความรว่มมือของบุคลากรครูในชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู ปัจจยัที่เอือ้ต่อความส าเร็จ
กลุ่มปัจจยัภายใน คือ ลกัษณะภายในของตวัครู ไดแ้ก่ การมีความกระตือรือรน้  มีความไวต่อปฏิกิริยาของผูเ้รียน 
มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ มีความคิดสรา้งสรรค ์เปิดใจกวา้งที่จะปรบัเปล่ียน มีความรูด้ีใน
เนื ้อหาศาสตรก์ารสอนและกระบวนการเรียนการสอน และมีประสบการณ์ในการสอน  ปัจจัยภายนอก คือ 
วฒันธรรมโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ ์ที่ว่า รว่มคิด รว่มท า สามคัคี เอือ้เฟ้ือ และการสนบัสนนุของผูบ้ริหาร ความ
เขม้แข็งทางวิชาการของสถานศึกษา      
 
อภิปรายผล 

 1.  ขั้นเตรียมการ จากการวิจัยพบว่า การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ
ครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  มีผลการทดสอบหลังเรียน  มีค่ารวมเฉล่ียสูงกว่าระยะก่อนเรียน 
และหลังการอบรมผ่านเกณฑท์กุคน  รวมทั้งมีผลการจดัท าก าหนดงานกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
วิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการด าเนินงานในขั้นเตรียมการของ
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กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผูเ้กี่ยวขอ้งในการวิจยัมีความจ าเป็นตอ้งทราบถึงหลักคิดและ
แนวทางการวิจัยที่ถูกตอ้งและผูเ้ขา้รบัการอบรมทุกคน สามารถท าความเขา้ใจ และมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์
ทกุคน  ทัง้นีเ้พราะว่า การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน
รว่มและชุมชนแห่งวิชาชีพครู  เป็นกระบวนการที่สามารถศึกษาและเขา้ใจไดง้่าย ซึ่งสอดคลอ้งดงัที่ นิราภรณ ์ โท
สวนจิต (2555)  ท าการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่มเพ่ือพฒันาศกัยภาพครูในการเสริมสรา้งนิสยัรกัการอ่าน
ของนักเรียนโรงเรียนบา้นหนองบัว  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  2 พบว่า ในดา้น
การพฒันาศกัยภาพครูที่ใชก้ระบวนการอบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน
รว่มเพ่ือพฒันาศกัยภาพครู มีผลการประเมินที่เหมาะสม คิดเป็นรอ้ยละ 100    

2.  การวางแผนจากการวิจยั พบว่า การวางแผนพฒันาการจดัการเรียนรูข้องชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิง
วิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในขั้นการระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรูร้ว่มกนั ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ผลการระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมายการเรียนรูร้่วมกัน
ของทุกกลุ่ม PLC สามารถร่วมกันไดด้ีในทุกกลุ่ม ทั้งการระบุปัญหาการจัดการเรียน สาเหตุและเป้าหมายการ
เรียนรูเ้พ่ือน าไปสู่การก าหนดนวัตกรรมและการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ที่มีจุดประสงค์การเรียนรูแ้ละ
ก าหนด กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใชใ้นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไดอ้ย่างดี ทัง้นีเ้พราะว่า การวางแผนพฒันาการจดัการเรียนรู ้
ของชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานที่ดีมีความสอดคลอ้งกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาและไดมี้การด าเนินการพัฒนาครูในเรื่องดังกล่าวมาระยะหนึ่ง  อีกทั้งเป็น การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเชิงพืน้ที่โดยอาศยักลุ่มครูและศึกษานิเทศกใ์นพืน้ที่วิจยัรว่มกนัระบุปัญหา สาเหต ุแนวทางการแกไ้ขและ
มีการพฒันานวัตกรรมเพ่ือใชแ้ก้ปัญหาในพืน้ที่จริง ดงันัน้ องคป์ระกอบการพฒันาจึงมีความเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน สอดคลอ้งกับ                        วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบดา้นพืน้ฐานการ
เรียนรูข้องชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูบริบทโรงเรียนในประเทศไทย มีแนวทางการจดัการเรียนที่สอดคลอ้ง
กับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย พบว่า องคป์ระกอบดา้นพืน้ที่การเรียนรูข้องชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิง
วิชาชีพครูบริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบดว้ย พืน้ที่กลาง คู่วิชาชีพ ทีมเรียนรู ้วงเรียนรูต้่างๆ และระหว่าง
โรงเรียน PLC พืน้ที่การเรียนรูข้อง PLC ในโรงเรียนมีลักษณะเป็นพืน้ที่ปฏิบัติการบนฐานงานจริงที่ท  าใหเ้กิดการ
เรียนรูผ่้านงานที่ท  า โดยยึดหลักการส าคัญที่สอดคลอ้งกันว่า คือ “ปล่อยใหพื้น้ที่ท  าหนา้ที่ของมัน” เป็นการให้
ความส าคัญและเคารพกับผูท้  าหนา้ที่และรบัผิดชอบในพืน้ที่หน่วยย่อยต่างๆ ไดมี้พืน้ที่และใช้ เวลาเต็มที่ในการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาร่วมกนัใน PLC โดยการลดการแทรกแซงที่ไม่จ าเป็นโดยเฉพาะการพฒันาครูนอกหนา้งานจริง  
เปล่ียนการแทรกแซงเป็นเอือ้ใหพื้น้ที่เห็นภารกิจหนา้ที่รับผิดชอบทุ่มเทพลังมุ่งไปที่การพัฒนาผูเ้รียนเป็นหัวใจ
ส าคัญของการท างาน โดยใชโ้จทยจ์ริงในพืน้ที่ เป็นโจทยท์ี่ครูใน PLC ตอ้งร่วมกันเผชิญ ขบคิด หาหนทาง ลงมือ
ท าและรบัผิดชอบรว่มกนั  

3.  การปฏิบัติ จากการวิจัยการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม ซึ่งพบว่า กระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนและปฏิกิริยาของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู ้ครู
สามารถปฏิบัติการใช้กระบวนการเรียนรู ้ได้ตามที่ก าหนด สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือกันดี มีความ
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กระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม นักเรียนสนใจการเรียน  สนใจในส่ือการสอนและร่วมกันศึกษาไดต้ามกิจกรรมที่
ก าหนด  ทั้งยังสามารถตอบค าถามก่อนเรียนและหลังเรียน  มีความสนุกสนานต่อการเรียนตลอดกิจกรรม และ
พบว่าในการด าเนินการรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผูเ้รียนเขา้รว่มงานในกระบวนการกลุ่มไดด้ีขึน้กว่าครัง้ที่ 1 ใน
ปีการศึกษา 2561 และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลการเรียนรูไ้ด้ในเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนีเ้พราะว่า การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในด้านครู
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายร่วมในเรื่อง
การสรา้งวิสัยทัศน์ร่วม พันธกิจร่วมกันของกลุ่มต่อการจัดการเรียนรู ้ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้
ประการส าคญัเป็นแนวทางการพัฒนาครูที่เนน้การเพ่ิมอ านาจ ส่งผลใหค้รูมีขวญัและก าลังใจดี มีอิสระในการใช้
ความรูแ้ละประสบการณ์ที่ตนมีออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู ้และร่วมกันจัดท าเป็นวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์
ร่วมและร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ประการส าคัญคือในขั้นการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนรูไ้ด้มีการ
พฒันากิจกรรมและเทคนิควิธี ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูและผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิควิธีการบรรยาย การ
ตั้งค าถาม การอภิปรายกลุ่มและรายบุคคล การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมติและการลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง ซึ่งเนน้ใหค้รูทุกคนในชุมชนแห่งการเรียนรูไ้ดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม สอดคลอ้งกับ สิวรี พิศุทธ์ิ
สินธพ (2553) ได้วิจัยรูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ ในสถาบัน อุดมศึกษาคอทอลิก 
ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นไปไดส้ าหรบัแนวทางในการปฏิบัติจริงนั้นมี 2 ประการ คือ มีค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วมเพ่ือการเรียนรูข้องผูเ้รียน  มีค่านิยมและวิสัยทัศนเ์พ่ือการท างานร่วมกันของบุคลากร  การเรียนรูร้่วมและ
ประยุกตก์ารเรียนรู ้และยังสอดคลอ้งกับ ปองทิพย ์ เทพอารีย ์(2554) ไดพ้ัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิง
วิชาชีพส าหรบัครูประถมศึกษา มีวตัถปุระสงคข์องการวิจยัเพ่ือ 1) พฒันารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ
ส าหรับครูประถมศึกษา และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพส าหรับครู
ประถมศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ  ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตรแ์ละครู 
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบ คือ วฒันธรรมการเรียนรู ้การคิด การปฏิบตัิท่ีดี และการพฒันาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่
ละองคป์ระกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพส าหรบัครูประถมศึกษา มีกิจกรรมและเทคนิควิธี ที่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของครูและผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิควิธีการบรรยาย การตัง้ค าถาม การอภิปรายกลุ่มและรายบุคคล 
การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมติและการลงมือปฏิบตัิในสถานการณจ์ริง ซึ่งเนน้ใหค้รูทกุคนในชุมชนแห่งการ
เรียนรูไ้ดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพส าหรบัครูประถมศึกษา 
พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช ้รวมทั้งทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียนเพ่ิม
สูงขึน้ และผลการเรียนรูใ้นวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

4. การสังเกต  จากการวิจัยซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู ้ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  ครูมีความเป็นกันเองกบัผูเ้รียน มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่ม
ในการเรียนรู ้  ใหค้วามส าคญักับชิน้งานของผูเ้รียน  มีพฒันาการดา้นกายภาพ หอ้งเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละ
วิธีการสอน ประการส าคัญที่พบในการวิจยัในรอบปีการศึกษา 2561 ไดแ้ก่ ครูใชวิ้ธีการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
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ต่างๆ มากขึน้  ส่ือการเรียนรู ้ใชส่ื้อเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและหลากหลาย  ครูมีการสงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม มี
การถามตอบและบริการตรวจชิน้งานอย่างเป็นระบบ และผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้
ทกุขัน้ตอน และส่ิงที่พบจากการสงัเกตในการด าเนินงานในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ครูมีการปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูด้ีขึน้ และนักเรียนมีปฏิกิริยาต่อการเรียนการสอนดีขึน้กว่ารอบปีการศึกษา 2561 ซึ่งนับเป็น
ความส าเร็จอนัส าคญัของการพฒันาคณุภาพครูที่จะส่งผลต่อคณุภาพผูเ้รียน ทัง้นีเ้พราะว่า การพฒันาชุมชนแห่ง
การเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู เป็นกระบวนการที่เนน้การพัฒนางานจัดการเรียนการสอนเชิงพืน้ที่ โดยใชก้ลุ่มครูและ
ศึกษานิเทศกใ์นพืน้ที่วิจยัรว่มกนัด าเนินงานภายใตศ้กัยภาพของตนเองซึ่งตรงกบัความตอ้งการจ าเป็นของครู การ
จัดกลุ่มครูเป็นกลุ่ม PLC เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรูก้ารแก้ปัญหาและรว่มกันพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ้ร่วมกันสังเกต สะทอ้นผลเพ่ือน าขอ้มูลน ามาใชใ้นการปรบัปรุงงานของตน ส่งผลใหค้รูได้ลด
ความรูสึ้กโดดเดี่ยวในการสอน  เพ่ิมความรูสึ้กผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึน้ ท าใหก้าร
ปฏิบตัิงานมีความกระตือรือรน้ที่จะปฏิบตัิใหบ้รรลพุันธกิจ เกิดความรูสึ้กรว่มกนัรบัผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวม
ของผูเ้รียนและร่วมกันรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของผูเ้รียน  มีขวัญก าลังใจในการท างาน   รูว่้าตนเองควรแสดง
บทบาทและพฤติกรรมในการสอนใหด้ีท่ีสดุอย่างไร  สอดคลอ้งกบั Hord (1997) ไดท้ าการสงัเคราะหร์ายงานการ
วิจัยเกี่ยวกับผลดีของโรงเรียนที่มีการจดัตั้งชุมชนแห่งการเรียนรูก้บัโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งการเรียนรู ้พบ
ผลดีต่อครู ดังนี ้ 1) ลดความรูสึ้กโดดเดี่ยวในการสอน 2) เพ่ิมความรูสึ้กผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของ
โรงเรียนมากขึน้ โดยเพ่ิมความกระตือรือรน้ที่จะปฏิบัติใหบ้รรลุพันธกิจ 3) เกิดความรูสึ้กร่วมกันรบัผิดชอบต่อ
พัฒนาการโดยรวมของผูเ้รียนและร่วมกันรบัผิดชอบต่อผลส าเร็จของผูเ้รียน 4) เกิด “พลังการเรียนรู ้(Powerful 
Learning)” ซึ่งส่งผลใหก้ารปฏิบตัิการสอนในชัน้เรียนของตนมีผลดียิ่งขึน้ คือ มีการคน้พบความรู ้ ความเชื่อใหม่ๆ 
ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเ้รียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 5) เขา้ใจในดา้นเนือ้หาสาระที่ตอ้งท า
การสอนแตกฉานยิ่งขึน้ และรูว่้าตนเองควรแสดงบทบาทและพฤติกรรมในการสอนอย่างไร จึงจะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูไ้ดด้ีที่สุดตามเกณฑท์ี่คาดหมาย 6) รบัทราบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพไดอ้ย่าง
กวา้งขวางและรวดเร็วขึน้ ส่งผลดีต่อการปรบัปรุงพฒันางานวิชาชีพของตนไดต้ลอดเวลา 7) เกิดแรงบนัดาลใจที่
จะสรา้งแรงบนัดาลใจต่อการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนต่อไป 8) เพ่ิมความพึงพอใจ ขวญัก าลงัใจต่อการปฏิบตัิงานสูงขึน้ 
และลดอัตราการลาหยุดงานนอ้ยลง 9) มีความก้าวหนา้ในการปรบัเปล่ียนวิธีการสอนใหส้อดคลอ้งกับลักษณะ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างเด่นชัดและรวดเร็ว 10) มีความผกูพนัที่จะสรา้งการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ใหป้รากฏอย่างเด่นชัดและ
ยั่งยืน และ 11) มีความประสงคท์ี่จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อปัจจัยพืน้ฐานดา้นต่างๆ ส่วน
ผลดีต่อผูเ้รียน คือ 1) ลดอตัราการตกซ า้ชั้น 2) ลดอตัราการขาดเรียน 3) ผลการเรียนรูเ้พ่ิมขึน้เด่นชดั โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์
และวิชาการอ่านที่สงูขึน้อย่างเด่นชดั และ 5) ความแตกต่างดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนลดลงชดัเจน 

 5. การสะทอ้นผล จากการวิจัยการพัฒนาชุมชนแห่งวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนรว่ม ในขัน้สะทอ้นผล ซึ่งพบว่า กระบวนการวิจยั ไดส่้งผลต่อปฏิกิริยาของผูเ้รียนที่มีคณุภาพการเรียนรู ้
มากขึน้ มีความสุขมากขึน้ ได้รับการเอาใจใส่ในการจัดการเรียนรูม้ากขึน้ และนักเรียนบรรลุผลการเรียนรูไ้ด้
รวดเร็วขึน้อย่างเห็นไดช้ัดเจน ในส่วนครูกระบวนการวิจัย  ช่วยใหค้รูพัฒนาความสามารถการสอน  รวมทั้งการ
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พัฒนาดา้นกายภาพหอ้งเรียน การจัดกลุ่มผูเ้รียน  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้กิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างครูอาวุโสและครูอาวุโสนอ้ย การให้ขอ้แนะน าที่มีความเคารพนับถือกนัฉันทพ่ี์นอ้ง ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
เชิงวิชาชีพครูไดช้่วยสรา้งครูที่ดี มีความมั่นใจในการจดัการเรียนการสอน มีนวตักรรมแผนการจดัการเรียนรู ้สรา้ง
ความรกั ความสามัคคี ในหมู่คณะและส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม  ทั้งนีเ้พราะว่า การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมใหค้รูรูจ้ักตนเอง จากการสังเกตและสะทอ้นผลของกลุ่ม 
PLC กระบวนการวิจัยท าให้ครูมีความรูสึ้กว่ามีอิสระในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม ตนเองมีความรู ้
ความสามารถจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จได ้สอดคลอ้งกับ Rosenholz (1989) ที่พบว่า ครูมีความรูสึ้ก
ว่า ตนเองมีความสามารถ มกัจะปรบัปรุงตนเอง ยอมรบัพฤติกรรมใหม่ๆ และพยายามพฒันาวิชาชีพของตนเอง 
สอดคล้องกับ  Darling Hammond, & Bransford (2005) ที่ ก ล่าวถึ งจุด เน้นที่  “The better we know our 
students, the quicker we can intervene in their learning” นั่นคือ ถ้าครูยิ่งรูจ้ักของตนดีเท่าไร ก็ยิ่งสามารถ
ช่วยผูเ้รียนในการเรียนรูไ้ดเ้ร็วขึน้เท่านัน้ นอกจากนี ้ในงานวิจยัยงัเนน้ว่า ผูเ้รียนที่ครูตอ้งรูจ้กัมีความตอ้งการครูที่
มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม และจากการสะทอ้นผลในดา้นผูเ้รียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ
มากขึน้ ทัง้นีเ้พราะว่ามีการจดัการเรียนรูท้ี่ดีขึน้ สอดคลอ้งกบัHord (1997) ไดท้ าการสังเคราะหร์ายงานการวิจัย
เกี่ยวกับผลดีของโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรูก้ับโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งการเ รียนรู ้พบว่า 
ผลดีต่อผูเ้รียน คือ 1) ลดอตัราการตกซ า้ชั้น 2) ลดอตัราการขาดเรียน 3) ผลการเรียนรูเ้พ่ิมขึน้เด่นชดั โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์
และวิชาการอ่านที่สงูขึน้อย่างเด่นชัด และ 5) ความแตกต่างดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงชดัเจน สอดคลอ้ง
กับ Burnette (2002) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน Boones Mill Elementary, Virginia สูงขึน้
จากการน าชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพมาใช้ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 91 วิชา
คณิตศาสตรเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 79 ถึงรอ้ยละ 96 

6.  ปัจจยัแห่งความส าเร็จ ความส าเร็จของการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การสนบัสนนุจากผูบ้ริหาร
โรงเรียน การมีส่วนรว่มจากทกุส่วนฝ่าย ความรว่มมือของบุคลากรครูในชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู ปัจจยั
ที่เอือ้ต่อความส าเร็จกลุ่มปัจจยัภายใน คือ ลกัษณะภายในของตวัครู ปัจจยัภายนอก คือ วฒันธรรมโรงเรียน             
ศรีส าโรงชนปูถมัภ ์ที่ว่า ร่วมคิด รว่มท า สามคัคี เอือ้เฟ้ือ และความเขม้แข็งทางวิชาการของสถานศึกษา ในส่วน   
การสนบัสนนุจากผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นส่ิงปรากฏในการวิจยันี ้ ทัง้นีเ้พราะว่าผูอ้  านวยการสถานศึกษาซึ่งคือ
นกัวิจยั ผูด้  าเนินการวิจยั ด าเนินการวิจยัในสถานศึกษาที่ตนเองรบัผิดชอบโดยมีความมุ่งหมายสรา้งพฒันาการ
ทัง้ดา้นครูและนกัเรียนจึงใหก้ารสนบัสนนุและใชภ้าวะผูน้ าทางวิชาการ การประสานงาน รว่มมือ จากภาคีผูมี้ส่วน
เกี่ยวของทกุมิติ ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท  าใหก้ารวิจยัครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบั Tompson, Gregg, 
& Niska (2004) ไดท้ าการศึกษาโรงเรียนมธัยม 6 โรงเรียน 3 โรงเรียนอยู่ในเขตเมืองและอีก 3 เมืองอยู่นอกเขต
เมือง โดยวตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นไปเพ่ืออธิบายความสัมพนัธร์ะหว่างชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ ภาวะ
ผูน้ า และการเรียนรูข้องผูเ้รียน  ซึ่งไดส้รุปว่า ภาวะผูน้ ามีบทบาทส าคญัต่อความสามารถของโรงเรียน ในการที่จะ
กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพที่สามารถยกระดบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน ในส่วนปัจจยัความส าเร็จใน
ดา้นความรว่มมือของครูนบัเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่จะน าความส าเร็จของการวิจยันีท้ัง้นีเ้พราะว่า
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กระบวนการวิจยัใชก้ารมีส่วนรว่มเป็นแกนกลางการพัฒนา ทัง้การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบตัิ การสังเกต
และการสะทอ้นผล ดงันัน้ การมีส่วนรว่มจึงมีความส าคัญมาก สอดคลอ้งกบั ชุลีพร  เกลีย้งสง (2558) ไดวิ้จยัเร่ือง
กลยทุธก์ารพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรูใ้นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูแ้ละวฒันธรรมองคก์ารใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 2) ศึกษาปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 3) ก าหนดกลยทุธ์การ
พฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักรมส่งเสริม             
การปกครองทอ้งถิ่น และ 4) ประเมินความเป็นไปไดข้องกลยทุธก์ารพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ผลการวิจยั พบว่า      การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูใ้นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ประกอบดว้ยการ
สนบัสนนุและการเป็นผูน้ าร่วมกนั การสรา้งค่านิยมและวิสยัทัศนร์ว่มกนั กลุ่มการเรียนรูแ้ละการประยกุตใ์ช ้        
การเรียนรู ้การมีเงื่อนไขที่สนบัสนนุ การแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างบุคคล และปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารที่มีอิทธิผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ คือ  ก าหนดทิศทางที่ชดัเจน  การใหก้ารสนบัสนนุจดัการ  การประสานความ
รว่มมือกนัของสมาชิก การติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ความรบัผิดชอบของ
สมาชิกในสถานศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้  

1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพครู
และศึกษาการพฒันาชุมชนทางวิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิแบบมีส่วนร่วม ไปใชเ้ป็นแนวทาง           
การพฒันาคณุภาพการศึกษา  

1.2  โรงเรียนควรใหค้วามส าคญัต่อบทบาท ความส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้
มีส่วนเกี่ยวขอ้งต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษาโดยสามารถศึกษาแนวทางการพฒันาชุมชนทางวิชาชีพครูดว้ย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิแบบมีส่วนรว่ม 

1.3 หน่วยงานทางการศึกษาควรใชผ้ลการวิจยัการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูวิ้ชาชีพครูดว้ย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

2.1  ควรท าการวิจยัเกี่ยวกบั  การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพที่ใชก้ระบวนการ
ด าเนินงานอื่น เช่น การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การพฒันาบทเรียนรว่มกนั เป็นตน้  

2.2  ควรท าการวิจยัเกี่ยวกบั การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพ่ือการพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรมนกัเรียนดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม2.3  ควรท าการวิจยั การพฒันาชุมชนทาง
วิชาชีพครูดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิ 


