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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศกึษาปญัหาการดำาเนนิงานชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี 

2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการดำาเนินงานชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู จำานวน 655 คน ซึ่ง
ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีความเท่ียง 
0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม  
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปญัหาการดำาเนนิงานชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
รายด้านพบว่า ปัญหาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ด้านที่
มีปัญหาสูงสุด คือ การวางแผนการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา ด้านการนิเทศ  
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ติดตาม และประเมินผล และด้านการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาด้านที่มี
ปัญหาน้อยที่สุด คือ การสร้างทีมและการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา

2. แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ 1) ด้านการวางแผน
การดำาเนนิงานชมุชนแหง่การเรยีนรูว้ชิาชีพในสถานศกึษา ควรจดัทำาแผนงานการขบัเคลือ่นชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา โดยผูบ้รหิารมกีารสรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ 2) ดา้นการสรา้งทมีและ
การรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา ผู้บริหารส่งเสริมการมีภาวะผู้นำาทางวิชาการให้
แก่ครูเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออกทางความคิดในการทำางานร่วมกัน 3) ด้านการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา ผูบ้รหิาร คร ูตดัสนิใจรว่มกนัในการปฏบิตังิานเพือ่ความสำาเรจ็ตาม
วิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน 4) ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ครูมีการรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบผลการประเมินการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 5) ด้านการรายงาน
ผลการดำาเนินการ ผู้บริหารรายงานผลการขับเคลื่อนการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต่อ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา อย่างชัดเจน เป็นระบบ 
สามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้

คำ�สำ�คัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Abstract
The purposes of this 1) to study operational issues, professional learning community 

process, 2) to find ways to develop the implementation Professional learning community 
process. 

The research was divided into 2 steps as follows: 1) to study operational issues,  
professional learning community process. the research samples was 242 school  
administrators and teachers, the data were selected using simple random sampling.  
The research instruments was 5 scales rating questionnaires with a validity level at 0.98.  
The statistics used of data analyze were frequency, percentage, mean and standard  
deviation. 2) to find ways to develop the implementation professional learning community 
process by arranging the focus group discussions and perfroming content analysis by  
experts namely, the education administrators, university lecturers, inservice study,  
executives and teachers. In schools

The research findings were as follows:

1. The operational issues professional learning community process, overall  
components are at a high level. When considering the field, the problem of community  
operation of professional learning was very high in all five areas, the most problematic areas  
are the planning of the community of professional learning operations in the school.  



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 82 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

บทนำา
นโยบายรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรือ่งการพฒันา ครเูพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนตาม
ศาสตรพ์ระราชาดว้ย Active Learning และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ สูคุ่ณภาพThailand 4.0 
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานทีเ่กิดจากการรวมตวั รวมใจ รวมพลงั รว่มมอื 
กันของครูผู้บริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ
เพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับครู และไม่ให้
เกิดการใช้เวลาในการอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพมาก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

ของนกัเรยีน ครแูละโรงเรยีน เกดิจากแนวทางการ
ดำาเนนิงานเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม
ของโรงเรียนจากเดิมที่ส่วนใหญ่ครูมักเป็นผู้รับ  
มาเป็นครูผู้เรียนรู้แบบกระตือรือร้นที่มีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตนเอง 
เพื่อนครู ผู้เรียน และโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งจะนำา
ไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างยั่งยืนไม่สิ้นสุด  
เป็นต้นทุนวัฒนธรรมโรง เ รี ยนที่ ดี สำ าหรับ
บุคลากรในรุ่นต่อไป และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพครูเป็นการประยุกต์แนวคิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้พัฒนามาสู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 
โดยไม่ได้ใช้ คำาว่า “โรงเรียน” เป็น “องค์กร” 
แห่งการเรียนรู้ด้วยเหตุผลที่ว่าการบริหารงาน
ในลักษณะที่องค์กรจะมีความยึดโยงกันด้วย
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบและ

Inservice, tit-for-tat and evaluation, and driving the community of professional learning in 
the least problematic areas of education was team building and community integration of  
professional learning in schools.

2. The development guidelines professional learning community. 1) in terms  
planning the operation of professional learning community, in school, the plan should  
be drawn up to drive the of professional learning community in school, By management  
has created knowledge, understanding, 2) in terms of team building and integration of  
professional learning community in schools. Executives promote the presence of academic  
leadership to teachers, allowing teachers to express their ideas in collaboration,  
3) propulsion of professional learning community in schools, administrator, teachers, have 
to make decisions together to achieve success in accordance with the shared vision.  
4) in inservice, monitoring and evaluation. Teachers have reported to school administrators 
the results of the evaluation performance of professional learning community in schools  
5) in terms of reporting of the results of the operation, management reports on the driv-
ing results operations of professional learning community. To the Educational Service Area  
Office and other stakeholders every semester. Every year, education, clearly, systematically, 
can be researched and verified.

Keywords: Professional Learning Community
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การควบคุมด้วยอำานาจการบังคับบัญชาแตกต่าง
ไปจากคำาว่า “ชุมชน” ซึ่งจะมีความยึดโยงกันด้วย
ค่านิยม แนวคิด และความผูกพันของทุกคนที่เป็น
สมาชิก และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับธรรมชาติการปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยการ
สะท้อนคิดร่วมที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และการเรียนรู้ของครูเป็นสิ่งสำาคัญ ที่จะส่งผล
ให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างยั่งยืน (ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ 
อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2560: 1)

โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริที่
ประกอบไปดว้ยโรงเรยีนสายน้ำาผึง้ ในพระอปุถมัภฯ์  
โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต และโรงเรียนสิริรัตนาธร ซึ่งสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ที่นำาแนวทางและนโยบายของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 มาใช้พัฒนาคุณภาพของครู เพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธิของผู้เรียน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าประสงค์ของแตล่ะโรงเรยีนในสหวทิยาเขต 
ทีเ่หมือนกันคอืการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ตามศักยภาพและมีความเป็นผู้นำาและต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษา มี 
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
เร่งรัดพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อ ให้ครู
ผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษานำาแนวทางการดำาเนินงานขับเคลื่อน
กระบวนการชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี ลงสู่
การปฏบิตัทิัง้ในเชงิการบรหิารจดัการและกจิกรรม
ในสถานศึกษา ซึ่งการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 นั้น มีความแตกต่างกันตามบริบทของ
สถานศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ จำานวนบุคลากร 
จำานวนนักเรียน ตลอดจนความพร้อมของสถาน
ศึกษาที่มีความแตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงมีความสำาคัญในการบริหารสถานศึกษาที่มี
บริบทต่างกัน ทั้งด้านขนาดและความพร้อมด้าน
อื่นๆ ของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งครูผู้สอนเป็น
บุคลากรหลักที่ทำาหน้าที่ในสถานศึกษา ได้เห็น
กระบวนการทำางานของผู้บริหารสถานศึกษา  
สามารถสะท้อนผลการบริหารของผู้บริหาร 
ออกมาได้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
เบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 2 ไดด้ำาเนนิงาน 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ตามกลยุทธ์ จุดเน้นของสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564 ของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 โดยการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน 
โครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี
การกำากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมิน
ผลอยา่งตอ่เนือ่ง สงัเกตไดว่้าผลการดำาเนนิในบาง
โรงเรียนยังไม่มีกระบวนการ และแนวทางในการ
ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยว
กับปัญหาในการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรงุเทพมหานคร เขต 2 เพือ่ทีจ่ะไดน้ำาผลการวิจยั
ไปหาแนวทางการพฒันาการดำาเนนิงานชมุชนแหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
เบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
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ในการพฒันาการบรหิารงานสำาหรบัผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาในสถานศกึษา ซึง่เปน็ภารกจิงานทีส่ำาคญัใน
การขบัเคลือ่นใหบ้คุลากรในสถานศกึษา ให้ทำางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการดำาเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู จากสถานศึกษา
จำานวน 6 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำานวนทั้งสิ้น 655 คน

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู จากสถาน
ศึกษาจำานวน 6 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งด้วยตารางของ Krejcie 
& Morgan (1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 242 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเทียบ

สัดส่วนเพื่อกำาหนดจำานวนครูในแต่ละโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
แบ่ง ออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ตำาแหน่งในการทำางาน เพศ 
อายุ ประสบการณ์ในการทำางานตั้งแต่เข้ารับ
ราชการครูของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบ ตรวจสอบรายการ

ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการการดำา
เนนินงานชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชพี ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
ตามแนวคดิ ของ Likert (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2543: 
114-115) มี 5 ระดับ ซึ่งได้กำาหนดคะแนน
ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง ปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง ปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มาก

 ระดับ 3 หมายถึง ปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง ปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
น้อย 

 ระดับ 1 หมายถึง ปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
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น้อยที่สุด 

ขั้นตอนก�รวิจัย

ผู้วิจัยได้กำาหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการดำาเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาการ
ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2

ขั้นตอนที่ 1

 1) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการการ
ดำาเนินนงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
กำาหนดขอบข่าย และเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

 2) ศึกษาแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง
กบัปญัหาการดำาเนนิงานชุมชนแหง่การเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ ตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามา
พิจารณาปรับเปลี่ยนเป็น ประเด็นคำาถามเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาเทคนิคการตั้ง 
ข้อคำาถาม 

  3 )  กำ า ห น ด ก ร อ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง
แบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามให้
ครอบคลุม ตัวแปรตามกรอบแนวคิดภายใต้การ
แนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  4) ร่างแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดและให้ครอบคลุมเนื้อหาของการทำาวิจัย 

ปัญหาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชพีของโรงเรยีนในสหวทิยาเขตเบญจสริ ิสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

  5) นำาแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของคำาถามกับเนื้อหาปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

 6) หาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 
ของแต่ละข้อคำาถาม โดยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิลง 
ความเห็นว่า ข้อคำาถามแต่ละข้อวัดได้ตรง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่  ซึ่ งกำาหนด 
ความคิดเป็นไว้ 

 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำาถาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำาถาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำาถามไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 7 )  โดยจะนำ าผลการประ เมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา  
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยวธิหีาคา่ ดชันคีวาม
สอดคล้อง แล้วจึงนำาข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 มาใช้ในการเก็บ
รวบรวม 

 8 )  นำ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ จ าก 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข  
เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับ 
ความเห็นชอบ และนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้  
กั บ ผู้ บ ริ ห า รสถ านศึ กษ า  ข้ า ร า ชก า รค รู   
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัด
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สำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แล้วนำาข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพ 
เครื่องมือเพื่อหาค่าความเที่ยง ได้ 0.98 ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีการของ Cronbach 

 9) นำาแบบสอบถามที่ผ่ านการ
ทดลองใช้ และผ่านการหาค่าความเท่ียงตาม
เกณฑ์ ที่กำาหนด ไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อ ขอรับความเห็นชอบและนำาแบบสอบถามไป
เก็บข้อมูลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำา
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์พบว่า 
เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดจึงจะนำาไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ตำาแหน่งในการทำางาน 
เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำางาน ตั้งแต่ 
เข้ารับตำาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม นำาข้อมูล
มาแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

2) วิเคราะห์แบบสอบถามที่ตรวจให้
คะแนน นำามารวมคะแนนโดยแยกคะแนนรวม 
ปัญหาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ในแต่ละข้อแล้วนำามา
หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำามาสรุป
เป็นภาพรวม แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์แปลความหมายจากช่วงคะแนน
ตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103)  
มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง 
ปัญหาฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4 50 หมายถึง 
ปัญหาฯ อยู่ในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง 
ปัญหาฯ อยู่ในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง 
ปัญหาฯ อยู่ในระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง 
ปัญหาฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 2

 1) ผู้วิจัยศึกษาหลักการ วิธีการ
สนทนากลุ่ม 

  2) กำาหนดกรอบในการจัดทำาการ
สนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

  3 )  วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามฉบับที่ 1 นำาข้อคำาถามที่มีระดับ
ปัญหาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสูงสุด 3 อันดับแรกใน แต่ละด้านมาร่าง
เป็นแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชพี ของโรงเรยีนในสหวิทยาเขต
เบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

  4) หาแนวทางการพฒันาการดำาเนนิ
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เสนอตอ่อาจารย ์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์เพือ่ขอรบั
ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ 

  5) นำาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษามาปรับปรุงและจัดทำาเป็นแบบบันทึก เพื่อ
จัดทำาการสนทนากลุ่มต่อไป
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ผลการวิจัย
1. ปัญหาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาการดำาเนินงาน
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพอยู่ในระดับมากทัง้ 
5 ด้าน ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ การวางแผนการ

ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถาน
ศึกษา ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
และด้านการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษาด้านที่มีปัญหาต่ำาที่สุด คือ 
การสรา้งทมีและการรวมกลุม่ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
วิชาชีพในสถานศึกษา 

ต�ร�ง 1 ปัญหาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ด้�นที่ ปัญห�ก�รดำ�เนินง�นชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ
ระดับปัญห�ก�รดำ�เนินง�น

อันดับที่
S.D. แปลผล

1
การวางแผนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา

4.27 0.50 มาก 1

2
การสร้างทีมและการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพในสถานศึกษา

 3.98 0.39 มาก 5

3
การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถาน
ศึกษา

4.07 0.23 มาก 3

4  การนิเทศ ติตาม และประเมินผล 4.10 0.25 มาก 2

5 การรายงานผลการดำาเนินงาน 4.05 0.22 มาก 4

รวมเฉลี่ย 4.09 0.15 ม�ก

 จากตาราง 1 พบว่า ปัญหาการดำาเนิน
งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตเบญจสิริสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.03) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการดำาเนินงานชุมชน
แหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ ด้านทีม่ปีญัหาสงูสดุ คือ 
ดา้นการนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล ( =4.15) 
ด้านที่มีปัญหารองลงมา คือ ด้านคำาสั่งขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา 
( =4.04) และด้านท่ีมีปัญหาต่ำาท่ีสุด คือ ด้าน
การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
สถานศึกษา ( =3.97)

2. แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนใน
สหวิทยาเขต เบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ผู้บริหารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง
การปฏิบัติในการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษาให้กับครูในสถานศึกษา 
ส่งเสริมการมีภาวะผู้นำาทางวิชาการให้แก่ครู เปิด
โอกาสให้ครูได้แสดงออกทางความคิดในการ
ทำางานร่วมกัน จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง
การดำาเนนิงานชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีใน
สถานศึกษาให้กับครูเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และแนวทางการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่งและเปน็
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ระบบ มอบหมายงานให้เป็นไปตามโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษาโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ ผู้บริหารดำาเนินการแต่งตั้งครูให้มี
คณะกรรมการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษาให้ตรงตามความรู้และ
ความสามารถของครใูนแต่ละกลุม่งานแต่ละบคุคล 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสม มีการ 
กระจายอำานาจการบรหิารจดัการในการปฏบัิติงาน
ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม ทั่วถึง ผู้บริหารจัดเวลาสำาหรับครูใน
การสนทนากลุ่ม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เชิงบวก เพื่อให้ครูมี เครือข่ายในการทำางาน 
มากขึ้น คณะครู มีการสร้างนวัตกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอยู่เสมอ สนับสนุนให้ครู
มีการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความสามารถ
ของตนเองและหลักสูตรของสถานศึกษา จัดให้มี
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สะทอ้นความคิดจากผลการ
ปฏบิตังิานชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพระหวา่ง
ผู้บริหารและครู ครูนำาข้อเสนอแนะที่ได้จาก 
ผู้บรหิารไปปรบัปรงุแกไ้ขการดำาเนนิงานชุมชนแหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติ
งานของตนเอง

อภิปรายผล
1. ปัญหาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
เบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการดำาเนิน
การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถาน
ศกึษามรีปูแบบในดำาเนนิงานชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพของแต่ละสถานศึกษาที่แตกต่างกัน  
ไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ชัดเจน 
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีบริบทในแต่ละด้าน

ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 
(2560) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการดำาเนินการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา การ
สร้างวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายร่วมเป็น 
ขัน้ตอนทีผู่บ้รหิาร ครใูนโรงเรยีนพดูคยุแลกเปลีย่น
ประสบการณ์เพื่อให้เห็นปัญหาความต้องการ
ความพร้อมในการดำาเนินการซึ่งนำาไปสู่การสร้าง
วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายร่วมกัน

1.1 ดา้นการวางแผนการขบัเคลือ่นชมุชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาข้อที่มี
ปัญหาสูงสุด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดง
ความเห็นในการวางแผนการบริหารสถานศึกษา 
โดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะแต่ละสถานศึกษามีการจัดทำาแผนงานการ 
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
สถานศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน การกำาหนดวิสัยทัศน์
รว่มกนัในการบรหิารสถานศกึษาระหวา่งผูบ้รหิาร
กับครูยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2560) การรว่มใจกนัเรยีนรูท้างวิชาชพีการศกึษา 
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ
ทำางานอย่างมืออาชีพ เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึง่กันและกัน ตลอดจนรว่มดำาเนนิการการวางแผน
อย่างเป็นระบบ ตั้งเป้าหมายหรือมีวิสัยทัศน์ร่วม
กัน ร่วมกันดำาเนินงาน ร่วมสะท้อนผลการทำางาน 
และร่วมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน

1.2 ด้านการสร้างทีมและการรวมกลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา ข้อที่
มีปัญหาสูงสุดคือ ผู้บริหารและครูร่วมกันสร้าง
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เครือข่ายการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการสนทนากลุ่ม พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงบวก มีการแบ่งปัน
ประสบการณ ์ความรู ้ความคดิ เพ่ือสรา้งเครอืขา่ย
ในการปฎิบัติงานกับครูน้อยเกินไป กระบวนการ
ประชุมร่วมกันเพื่อกำาหนดแนวทางในการสร้าง
เครือข่ายภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ในสถานศึกษา การสร้างความรู้ ความเข้าใจถึง
การปฏิบัติในการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชพีในสถานศกึษาให้กบัครยัูงไมดี่เท่าทีค่วร  
ผูบ้รหิารไมม่กีารคดัเลอืกคร ูมอบหมายงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งโดยคำานึงถึง
ความเหมาะสม และความสามารถ อย่างมีระบบ 
ระเบียบท่ีชัดเจน ตามบริบทและโครงสร้างการ
บริหารของสถานศึกษา สอดคล้องกับ เสถียร  
อ่วมพรหม (2560) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการ
ดำาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
ทำางานร่วมกัน เพื่อจัดโครงสร้างระบบการทำางาน
เป็นทีม เพื่อความมั่นใจได้ว่ามีการประสานกัน
และมีความต่อเนื่อง เชื่อมั่นในการปฏิบัติการตาม
กระบวนการดำาเนินงาน

1.3 ด้านการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ข้อที่มีปัญหา
สูงสุดคือ ครูร่วมกันระดมสมองเพื่อหาวิธีในการ
แก้ปัญหาโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะครมูกีารตัดสนิ
ใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือความสำาเร็จตาม
วสิยัทศันท์ีย่งันอ้ยเกนิไป ครใูห้ความรว่มมอืในการ
แบ่งปันเทคนิคการจัดการเรียนรู้ระหว่างกันยังไม่
ดีเท่าที่ควรในการดำาเนินงานร่วมกันภายใต้กรอบ
ของวสิยัทศัน ์และคา่นยิมของชุมชนแหง่การเรยีนรู้
ทางวชิาชพี ครมูภีาระงานอืน่มาก ซึง่สอดคลอ้งกบั 
มนตรี แย้มกสิกร และ เรวณี ชัยเชวรัตน์ (2559) 

อ้างใน ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล (2563)  
กล่าวถึง คุณลักษณะสำาคัญที่ทำาให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การทำางานร่วมกันเป็น
ทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมุมมอง
และค่านิยมที่คล้ายคลึงกันร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน (collective responsibility 
for students learning) โดยมกีารตัง้เปา้หมายรว่ม
กันคือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนสนทนารว่มกนั
ภายในกลุ่มเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอน และการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติรวมทั้ง
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้การ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเกดิไดด้ขีึน้อยา่งสรา้งสรรคก์าร
รว่มมอืรวมพลงั (collaboration) เปน็ปจัจยัสำาคญั
ที่จะทำาให้ชุมชนการเรียนรู้เกิดข้ึนได้อย่างเข้มแข็ง
และเข้มข้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

1.4 ดา้นการนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล  
ข้อที่มีปัญหาสูงสุดคือ สถานศึกษาจัดทำาแผนการ
ประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะกระบวนการรายงานผลการ 
ดำาเนนิงานชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีของครู
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะยังไม่มีระบบหรือ
รูปแบบที่ชัดเจน ครอบคลุม ส่งผลให้การสรุปผล 
การประเมินผลการดำาเนินงานของครูยังไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการสร้างเครื่องมือ ในการ
วัดผล ประเมินผล ที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัเกณฑใ์นการวัดผลทำาใหก้ารประเมนิ
ผลไม่ครอบคลุม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557) ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สหวิทยาเขตเบญจบรูพา กรงุเทพมหานคร ผลการ
วิจัยพบว่า ครูและบุคลากรควรร่วมกันออกแบบ
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วธิกีารวดัและประเมนิผลรว่มกนัระหวา่งครแูตล่ะ
วิชา และหรือแต่ละกลุ่มสาระ และควรจัดประชุม
หารือเพื่อประเมินผลการวัดและประเมินผลร่วม
กัน และดำาเนินการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้น ตามลำาดับ

1.5 ด้านการรายงานผลการดำาเนินการ 
ข้อที่มีปัญหาสูงสุดคือ สถานศึกษาสรุป รายงาน
ผลการดำาเนินงานชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและ
ครยูงัมกีารรายงานผลการขบัเคลือ่นชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาที่ยังไม่เป็นระบบ
อย่างชัดเจน และมีวิธีการอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สถานศกึษาขาดการสรปุรายงานผลการขบัเคลือ่น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
ต่อสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่าย
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ สอดคลอ้ง
กับ ศกลวรรณ สินประเสริฐ (2562) พบว่า การ 
เตรยีมการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การวดั
ประเมนิผล และการสะทอ้นการปฏิบตังิานของคร ู
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

2.1 ดา้นการวางแผนการขบัเคลือ่นชุมชน
แหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ คอื ผูบ้รหิารเปดิโอกาส
ให้ครูแสดงความเห็นในการวางแผนการบริหาร
สถานศกึษา โดยกระบวนการชุมชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวชิาชพีในสถานศกึษา ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการ
วางแผนแผนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งผู้บริหาร
และครูในการกำาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายใน
การทำางานร่วมกันที่ชัดเจน เป็นระบบ สอดคล้อง

กับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ 
ยินดีสุข (2561) ได้กล่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในโรงเรียนจะต้อง
รว่มกนัของบคุลากรทัง้ผูอ้ำานวยการ คณะผูบ้รหิาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษา
นิเทศและครู ร่วมกันวางแผน

2.2 ด้านการสร้างทีมและการรวมกลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา คือ  
ผู้บริหารและครูร่ วมกันสร้างเครือข่ายการ 
ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษาทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างทีม 
และการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
ผู้บริหารต้องสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการ
ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพให้แก่
ครู ผู้บริหารมีการคัดเลือกทีมงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการสร้าง
เครอืขา่ยในการทำางาน การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ในการแสดงความคิดเห็นของครู มีการประชุมคัด
เลือก มอบหมายงาน กำาหนดนโยบายการทำางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของวาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560) ได้ศึกษา
แนวคิดจากนักวิชาการต่างๆ มาทำาการจัดกลุ่ม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานศึกษา พบว่าปัจจัยด้าน
บรรยากาศองค์กรส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูของสถานศึกษา คือ ลักษณะ
ภายในของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร สภาพ
แวดล้อมในระบบงานและสถานที่ การรู้ หรือรับรู้
ถึงสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการทำางาน หรือ
บรรยากาศในสถานที่ทำางาน

2.3 ด้านการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ครูร่วมกันระดมสมองเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยชุมชนแห่งการ
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เรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมี
การส่งเสริมภาวะผู้นำาในการทำางานให้แก่ครู ต้อง
เปิดโอกาศในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันใน
การกำาหนดแนวปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารและ
ครูมีการตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน การให้ความ
ร่วมมือกันในการแบ่งปันความคิดและเทคนิคใน
การทำางานระหว่างกัน ร่วมกันสร้างค่านิยมของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกัน
กับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการ
วจิยัของ สริริกัษ ์นักดนตร ี(2560) ศกึษาเกีย่วกบั  
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
ในการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบว่า สภาพภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโรงเรียน 
สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
ของผู้บริหารสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 ตามมุมมองของผู้บริหาร 
รวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2.4 ดา้นการนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล  
คือ สถานศึกษาจัดทำาแผนการประเมินผลการ 
ขับเคลื่อน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการกำาหนดแผน
งานในการนิเทศ กำากับติดตามผล สรุปผลการ
ดำาเนินงานของครตูอ้งมแีนวทางชัดเจนมเีครือ่งมอื  
มีระบบที่ชัดเจน ต่อเนื่อง มีคณะกรรมการคอย
ดำาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ กำากับติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สอดคล้อง
กบัผลงานวจิยัของ วนดิา ภวูชิยั (2562) การพฒันา
แนวทางดำาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พบว่า องค์ประกอบของการดำาเนินงานนิเทศ

ภายในโรงเรียนโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบการดำาเนินงานนิเทศภายในที่ประกอบด้วย 
การวางแผน การดำาเนนิการนเิทศประเมนิผล และ
การสะท้อนผลรายงาน และเผยแพร่ผลการนิเทศ 

2.5 ด้านการรายงานผลการดำาเนินการ 
คือ สถานศึกษาสรุปรายงานผลการดำาเนินงาน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารและครูต้องมีการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
สถานศึกษาที่เป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง มีวิธีการ
ในการสร้างนวัตกรรมสำาหรับการวัดผลและร่วม
กันสรุปผลและรายงานผลการดำาเนินงานการขับ
เคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถาน
ศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำานักงานเขต 
พืน้ทีก่ารศกึษาและเครอืขา่ยภายนอกสถานศกึษา 
มีการจัดทำาระบบสารสนเทศการรายงานผลที่ 
ทนัสมยัเหมาะสมตอ่การสบืคน้ เพือ่สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาจะได้นำาผลการดำาเนินงานไปใช้ 
เปน็แนวทางในการพฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรูท้าง
วิชาชพีตอ่ไป สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วัชรพร 
แสงสว่าง และ กาญจน์ เรืองมนตรี (2563) ได้
ทำาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ใน 
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบัน
การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์การ
ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู 
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ
การนำาเสนอแนวทางการพัฒนาการ

ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 จากการวิจัย พบว่า ปัญหาในการ
ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริม
ให้ครูได้มีส่วนร่วมวางแผนในการบริหารสถาน
ศกึษา โดยเปดิโอกาสใหค้รไูดแ้สดงออกทางความ
คิดและเป็นส่วนหนึ่งในการกำาหนดทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ความรู้ท่ีดีและมีส่วนร่วมในการกำาหนดข้อปฏิบัติ
งานต่างๆ ในโรงเรียน โดยมุ่งหวังการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแกนนำา
หลักและมีความสำาคัญอย่างย่ิงในการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
ให้ประสบผลสำาเร็จ

1.3 ควรมีรูปแบบแนวทางการนิเทศ 
ติดตาม นำาเสนอ การรายงานผลการดำาเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพโดยการสื่อสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการด้วยเครื่องมือ 
ที่ทันสมัยเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และผู้สนใจ

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการ
ขับเคล่ือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ

บริหารสถานศึกษา

2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการการ
นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลของการดำาเนนิงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในการบริหารสถาน
ศึกษา ในระดับสำานักงานเขตพื้นที่

2.2 ควรศึกษากระบวนการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในหลายๆ เครือข่าย 
เพื่อหาแนวทางการทำางานที่เป็นแนวปฏิบัติที่
สามารถนำาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้

ข้อเสนอแนะ
การนำาเสนอแนวทางการพัฒนาการ

ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 จากการวิจัย พบว่า ปัญหาในการ
ดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริม
ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดย
เปดิโอกาสใหค้รไูดแ้สดงออกทางความคดิและเปน็
ส่วนหนึ่งในการกำาหนดทิศทางการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ที่ดี
และมีส่วนร่วมในการกำาหนดข้อปฏิบัติงาน ต่างๆ 
ในโรงเรียน โดยมุ่งหวังการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
สำาคัญ

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแกนนำา
หลักและมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาให้
ประสบผลสำาเร็จ
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1.3 ควรมีรูปแบบแนวทางการนิเทศ 
ติดตาม นำาเสนอ การรายงานผลการดำาเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพโดยการสื่อสารผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการด้วย เครื่องมือที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และผู้สนใจ
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