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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย (2) เพื่อเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา ประชากร ที่ใชในการศึกษา
คนควาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 32 คน ครู จำนวน 292 คน รวมทั้งหมด 324 คน กำหนดกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 175 คน ผูวิจัยไดทำการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ หลังจากนั้นผูวิจัยไดทำการสุมอยางงาย ดวยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจัยพบวา (1) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดเลยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหานอย ไดดังนี้ วิสัยทัศนรวม
ทีมรวมแรงรวมใจ การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ โครงสรางสนับสนุนชุมชนแหงการเรียนรู ภาวะผูนำารวม
และดานชุมชนกัลยาณมิตร ตามลำดับ (2) การเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน
คำสำคัญ: ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ; โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น;
Abstract
The purposes of this research ware to (1) study the professional learning community
of schools under Local Administrative Organizations in Loei province, (2) compared the school
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personnel’s opinions about the professional learning community of schools under Local
Administrative Organizations in Loei province, classified by position and education level.
Population of research were324 persons of the administrators and teachers in the schools under
Local Administrative Organizations in Loei province.. The sample size was 175 by Krejcied
and Morgan Table. Selected by stratified sampling and simple random sampling. The tool used
in this process was a questionnaire. The statistics used to analyzed the data were: Frequency,
Percentage, Mean, Standard Deviation, and t-test.
Research finding found
(1) the professional learning community of schools under Local Administrative
Organizations in Loei province, overall and aspects, were at a high level, arranged in
descending order as shared vision, collaborative teamwork, professional learning and
development, support structure, shared leadership, and caring community respectively.
(2) comparing the opinions about the professional learning community of schools under Local
Administrative Organizations in Loei province, classified by position and education level, both
are not different.
Keywords: Professional Learning Community; Schools under Local Administrative
Organizations;

บทนำ
ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู  ท างวิช าชี พ (Professional Learning Community) หรื อ PLC ซึ ่ ง เป น
กระบวนการชวย “สรางปฏิสัมพันธระหวางครู” โดยมีหลายรูปแบบ เชน ประเทศญี่ปุนใช lesson study
ประเทศฟนแลนดใช problem-solving groups ประเทศจีนใช lesson group และ research group และ
ประเทศสิงคโปรไดกำหนดให PLC เปนวาระแหงชาติเพื่อปฏิรูปการศึกษาภายใตแนวคิด “teach less, learn
more” เปนตน ทุกรูปแบบ เปนการใช PLC แบบรวมแรงรวมใจบนฐานหนางานจริง (กุลธิดา ทุงคาใน, 2561:
81) ประเทศไทยนำ PLC มาใชในการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามายาวนาน
ความสำคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จาก
ผลการวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันวาการดำเนินการในรูปแบบ PLC นำไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดาน
วิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลดีตอครูผูสอนพบวา PLC สงผลตอครูผูสอนกลาวคือลดความรูสึกโดด
เดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่ม ความ
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจอยางแข็งขัน จนเกิดความรูสึกวา ตองการรวมกันเรียนรูและรับผิดชอบ
ตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเปนพลังการเรียนรูซึ่งสงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนใหมีผลดี
ยิ่งขึ้น ผลดีตอผูเรียนพบวา PLC สงผลตอผูเรียนกลาวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้น และจำนวนชั้นเรียนที่
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ตองเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรูใหนอยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตรประวัติศาสตรและวิชาการอานที่สูงขึ้นอยางเดนชัด (วาที่รอยตรี ดร.นิพนธ บรรพสาร, 2564: 2)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดเลย เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
ทองถิ่น จังหวัดเลย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย
2. เพื่อเปรียบเทีย บชุมชนแหงการเรีย นรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสัง กัดองคกรปกครองท องถิ่น
จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรที่มีตำแหนงตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลยแตกตางกัน
2. บุคลากรที่มีระดับ การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุม ชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลยแตกตางกัน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพตามแนวคิดของ Bureau (2017) )ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. ตำแหนง
1.1 ผูบริหาร
1.2 ครูผูสอน
2. ระดับการศึกษา
2.1 ไมเกินปริญญาตรี
2.2 ปริญญาโทขึ้นไป

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย
1. วิสัยทัศนรวม
2. ทีมรวมแรงรวมใจ
3. ภาวะผูนำรวม
4. การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ
5. ชุมชนกัลยาณมิตร
6. โครงสรางสนับสนุนชุม ชนแหงการเรียน

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ISSN 2773 - 8949

28

วารสารสัังคมศาสตร์์บููรณาการ

ปีีที่่� 2 ฉบัับที่่� 4 มกราคม - เมษายน 2565

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัย เรื่องชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัด
เลย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัดเลย ปการศึกษา 2563 จำนวน 26 โรงเรียน ประชากรประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 32 คน ครู จำนวน 292 คน รวมทั้งหมด 324 คน
กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970 : 608609) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 175 คน จากนั้นสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) และสุมแบบ
งาย (Simple Random Sampling) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง
ตำแหนง

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนกลุมตัวอยาง (คน)

ผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอน

32
17
292
158
รวม
324
175
จากตาราง พบวา ผูวิจัยไดทำการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
ยึดตามตำแหนง เพื่อใหกลุมตัวอยางไดครอบคลุม หลังจากนั้นผูวิจัยไดทำการสุมอยางงาย (Simple Sampling)
ดวยการจับสลาก เพื่อระบุผูใหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดนำมาบางสวนจากแบบสอบถามของผูวิจัยทานอื่น ๆ มาดัดแปลงเพื่อให
เหมาะสม แบบสอบถามมีเนื้อหาประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตำแหนง และระดับการศึกษาเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
ทองถิ่น จังหวัดเลย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ของลิเคอรท
(Likert) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แปลผลขอมูลตามเกณฑ
ดังนี้
5
หมายถึง มีระดับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีระดับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยูในระดับมาก
3
หมายถึง มีระดับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีระดับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยูในระดับนอย
1
หมายถึง มีระดับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยูในระดับนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนำขอมูลไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ รอยละ
2. วิเคราะหขอมูลการมีระดับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อหาคาเฉลี่ยเพื่อหาคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้ (วนิดา วาดีเจริญ
, รังสรรค เลิศในสัตย, และสมบัติ ทีฆทรัพย, 2560: 315)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดใหอยูในเกณฑดีมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กำหนดใหอยูในเกณฑปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอยที่สุด
3. วิเคราะหก ารทดสอบสมมุติฐาน ความแตกตา งระดับ การศึกษาและทดสอบความแตกต าง
ตำแหนงดวยสถิติ t-test
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดเลย สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลยโดยภาพรวม
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
S.D.
แปลผล
x�
1. วิสัยทัศนรวม
4.45
0.47
มาก
2. ทีมรวมแรงรวมใจ
4.27
0.49
มาก
3. ภาวะผูนำรวม
4.15
0.57
มาก
4. การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ
4.22
0.51
มาก
5. ชุมชนกัลยาณมิตร
4.10
0.60
มาก
6. โครงสรางสนับสนุนชุมชนแหงการเรียน
4.20
0.55
มาก
4.23
0.55
มาก
รวม
จากตารางที่ 2 พบวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่ น
จังหวัดเลยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.23, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานวิสัยทัศนรวม (�X = 4.45, S.D. = 0.47) ดาน
ทีมรวมแรงรวมใจ (�X= 4.27, S.D. = 0.49) ดานการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ (�X = 4.22, S.D. = 0.51)
ดานโครงสรางสนับสนุนชุมชนแหงการเรียน (�X= 4.20, S.D. = 0.55) ดานภาวะผูนำรวม (�X= 4.15, S.D. =
0.57) และดานชุมชนกัลยาณมิตร (X� = 4.10, S.D. = 0.60)
2. การเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหนง
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสัง กัด
องคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหนงโดยรวม และรายดาน
ผูบริหาร
ครูผูสอน
t
sig
ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
�
วิชาชีพ
S.D. แปลผล X� S.D. แปลผล
X
1. วิสัยทัศนรวม
4.47 0.45
มาก 4.43 0.47 มาก 1.24 0.16
2. ทีมรวมแรงรวมใจ
4.29 0.45
มาก 4.25 0.55 มาก 1.34 0.27
3. ภาวะผูนำรวม
4.17 0.54
มาก 4.13 0.61 มาก 1.45 0.24
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ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ
4.การเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นา
วิชาชีพ
5.ชุมชนกัลยาณมิตร
6. โครงสรางสนับสนุนชุมชน
แหงการเรียน
รวม

�
X

4.24

ผูบริหาร
S.D. แปลผล
0.49
มาก

31

ครูผูสอน
t
sig
�
S.D. แปลผล
X
4.20 0.51 มาก 1.19 0.11

4.12
4.22

0.54
0.55

มาก
มาก

4.08 0.69
4.18 0.59

มาก
มาก

0.88 0.54
1.27 0.30

4.25

0.53

มาก

4.21 0.59

มาก

1.22 0.16

จากตารางที่ 3 พบวา การเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหนงโดยรวมละรายดานไมมีความแตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดเลย จำแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสัง กัด
องคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมละรายดาน
ไมเกินปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
t
sig
ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
�
วิชาชีพ
S.D. แปลผล X�
S.D. แปลผล
X
1. วิสัยทัศนรวม
4.47 0.45 มาก 4.43 0.47
มาก 1.24 0.16
2. ทีมรวมแรงรวมใจ
4.28 0.47 มาก 4.26 0.51
มาก 0.80 0.24
3. ภาวะผูนำรวม
4.16 0.57 มาก 4.14 0.59
มาก 1.15 0.07
4.การเรี ย นรู  แ ละการพั ฒ นา 4.24 0.49 มาก 4.20 0.51
มาก 1.19 0.11
วิชาชีพ
5.ชุมชนกัลยาณมิตร
4.11 0.59 มาก 4.09 0.60
มาก 0.88 0.54
6. โครงสร า งสนั บ สนุ น ชุ ม ชน 4.22 0.53 มาก 4.18 0.56
มาก 1.27 0.30
แหงการเรียน
รวม
4.25 0.54 มาก 4.21 0.55
มาก 1.18 0.09
จากตารางที่ 4 พบวา การเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมละรายดานไมมีความแตกตางกัน
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดเลย มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชีพ โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองท อ งถิ ่ น จั ง หวั ด เลย
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหานอย ไดดังนี้ วิสัยทัศนรวม ทีมรวมแรง
รวมใจ การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ โครงสรางสนับสนุนชุมชนแหงการเรียนรู ภาวะผูนำารวม และดาน
ชุมชนกัลยาณมิตร ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันการบริหารมุงเนนการเปลี่ยนแปลงใหทันต อ
สถานการณจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ผูบริหารสถานศึกษานำหลักการบริหารผูนำแหงการ
เปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมีสวนรวมมาใช โดยใหครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมแสดงความคิดเห็น
และกำหนดนโยบายสำคัญขององคกร สอดคลองกับ กัลยาณี พันโบ และลัดดาวัลย เพชรโรจน (2564: 111)
ไดทำการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษานนทบุรี พบวา การขับ เคลื่อ นชุม ชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ โรงเรีย นในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สามารถเรียงจาก
มากไปหานอย ไดดังนี้ วิสัยทัศนรวม ทีมรวมแรงรวมใจ การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ โครงสรางสนับสนุน
ชุมชนแหงการเรียนรู ภาวะผูนำารวม และดานชุมชนกัลยาณมิตร ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัด
เลย จำแนกตามตำแหนงโดยรวมละรายดานไมมีความแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กระบวนการ PLC
หรือชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพเปนการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและครูผูสอนที่มีวัตถุประสงคในการ
ชวยกันนำปญหาในการเรียนของผูเรียนมาแกปญหารวมกันเปนรูปธรรมที่ชัดเจน แตละโรงเรียนไดดำเนินการ
แลวพบประโยชนที่ไดรับในการทำงานทุกคน ดังที่ กุลธิดา ทุงคาใน (2561: 81) กลาววา ชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เปนการพัฒนา วิชาชีพใหเปน“ครูเพื่อศิษย” โดยมอง
วาเปน“ศิษยของเรา” มากกวามองวา “ศิษยของฉัน” และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เริ่ม
จาก “การเรียนรู ของครู” เปนตัวตั้งตน เรียนรูที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการ
เรียนรูของตนเอง เพื่อผูเรียนเปนสำคัญ
3. การเปรียบเทียบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัด
เลย จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมละรายดานไมมีความแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งครูผูสอนและผูบริหารมองชุมชนแหงการเรียนรูเปนนวัตกรรมที่จะชวยพัฒนาวิชาชีพของตน
เพราะกระบวนการ PLC เปนทักษะในการพัฒนา สอดคลองกับ วิจารณ พาณิช (2554) กลาววา ชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพเปนเครื่องมือในการดeรงชีวิตที่ดีของครู ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรูในโรงเรียนตอง
เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ครูตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (teacher) มาเปน “ครูฝก” (coach) หรือ
ครูผูอำนวยความสะดวกในการเรียน(learning facilitator) หองเรียนตองเปลี่ยนจากหองสอน (classroom)
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มาเปนหองทำงาน (studio) เพราะในเวลาเรียนสวนใหญนักเรียนจะเรียนเปนกลุมและ ทำงานรวมกัน เปลี่ยน
จากการเรียนแบบ เนนการแขงขันมาเปนเนนความรวมมือหรือชวยเหลือแบงปนกัน PLC จะเปนเครื่องมือ
นำเอาเกียรติภูมิของครูกลับคืนมาไมตองรอให ใครหยิบยื่นให แตทำโดยลงมือทำ ครูแตละคนลงมือศึกษา
ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 และทักษะการสอนในศตวรรษที่
21

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
ทองถิ่น จังหวัดเลยผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย สามารถนำขอเสนอแนะทางนโยบายไดดังนี้
1. วิสัยทัศนรวม ผูบริหารควรกระตุนเปาหมายที่ทาทายใหกับผูเขารวมกระบวนการ PLC ควร
สงเสริมใหผูเขารวมไดกลาแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
2. ทีมรวมแรงรวมใจ ผูบริหารควรจัดการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและคานิยมหลัก ควรมี
กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีในองคกร เชน การจัดกีฬาบุคลกร ควรจัดใหมีพี่เลี้ยง หรือกลุมดูแล
3. ภาวะผูนำรวม ผูบริหารควรมีการมอบหมายงานที่ทาทายใหกับบุคลากร ผูบริหารควรกระจาย
งานที่เหมาะสมกับบุคลากรแตละคนตามความถนัด ควรมีการพัฒนาบุคลากรในการเรียนรู และการอบรม
4. การเรี ย นรู  แ ละการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ผู  บ ริ ห ารควรให โ อกาสให บ ุ ค ลากรนำเสนองานตาม
ประสบการณที่ไดรับมาและจัดเปนความรูขององคกร ควรมีการเสริมสรางขวัญและกำลังใจในงานตาง ๆ ที่
ประสบความสำเร็จและเปนแนวปฏิบัติที่ดี
5. ชุมชนกัลยาณมิตร ผูบริหารควรสรางคานิยมในการทำงานอยางเปนกลยาณมิตร ควรมีเยี่ยม
นิเทศและใหกำลังใจกลุมงานตาง ๆ
6. โครงสรางสนับสนุนชุมชนแหงการเรียน ผูบริหารควรมีการตอบสนองตอการพัฒนาในความ
จำเปนจากการเสนอของบุคลากร ควรมีแผนพัฒนาตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองทองถิ่น จังหวัดเลย
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องคความรูที่ได
องคความรูที่ไดจากงานวิจัย ดังนี้
4. การเรียนรูและการ
พัฒนาวิชาชีพ
- ควรให โ อกา สใ ห
บุ ค ลากรนำเสนองาน
ตามประสบการณ ที่
ได ร ั บ มาและจั ด เป น
ความรูขององคกร
- ควรมีการเสริมสราง
ขวั ญ และกำลั ง ใจใน
งานต า ง ๆ ที ่ ป ระสบ
ความสำเร็ จ และเป น
แนวปฏิบัติที่ดี

6. โครงสรางสนับสนุน
ชุมชนแหงการเรียน
- ควรมีการตอบสนอง
ต อการพัฒนาในความ
จำเป น จากการเสนอ
ของบุคลากร
- ควรมีแผนพัฒนาตาม
เปาหมายที่ตั้งไวอยาง

1. วิสัยทัศนรวม
- ควรกระตุนเปาหมาย
ท ี ่ ท  า ท า ย ใ ห  กั บ
ผูเขารวมกระบวนการ
PLC
- ค ว ร ส  ง เ ส ร ิ ม ใ ห
ผูเขารว มไดกลาแสดง
ความคิดเห็นใหมากขึ้น
ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครอง
ทองถิ่น จังหวัดเลย

5. ชุมชนกัลยาณมิตร
- ควรสรางคานิ ย มใน
การทำงานอย า งเป น
กลยาณมิตร
- ควรมีเยี่ยมนิเทศและ
ให ก ำลั ง ใจกลุ  ม งาน
ตางๆ
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2. ทีมรวมแรงรวมใจ
- ควรจัดการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรและ
คานิยมหลัก
- ควรมีกิจกรรม
เสริมสรางความ
สามัคคี ในองคกร เชน
การจัดกีฬาบุคลกร
- ควรจั ด ให ม ี พ ี ่ เ ลี ้ ย ง
หรือกลุมดูแล

3. ภาวะผูนำรวม
- ควรมีการมอบหมาย
งานที ่ ท  า ทายให กั บ
บุคลากร
- ควรกระจายงานที่
เหมาะสมกั บบุค ลากร
แต ล ะคนตามความ
ถนัด
- ควรมี ก ารพ ั ฒ นา
บุคลากรในการเรียนรู
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