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กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย
บุญชอบ จันทาพูน1* สุวดี อุปปินใจ2 สมเกียรติ ตุ่นแก้ว2 ไพรภ รัตนชูวงศ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสาหรับครู 2) เพื่อศึกษาสภาพการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล
1 ต้นยาง 3) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง 4) เพื่อประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง มี 4 ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนแรกศึกษากรอบแนวคิดและประเมินกรอบแนวคิด ขั้นตอนที่สองศึกษา
สภาพโดยการการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
ขั้ น ตอนที่ ส ามก าหนดกลยุ ท ธ์ โ ดยน าประเด็ น มาประเมิ น ให้ ค่ า น าหนั ก เพื่ อ จั บ คู่ ร ายการในตาราง TOWS
Matrix กาหนดเป็นร่างกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
(ร่างที่ 1) โดยผู้วิจัยและคณะครู แล้วประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ขอกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และนามาปรับปรุงรายละเอียดกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง (ร่างที่ 2 ) ขั้นตอนสุดท้าย ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับปรุงรายละเอียดกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย จัดทาเป็นกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับครูโรงเรียนเทศบาล
1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์การกระจายความเป็นผู้นาทาง
วิชาชีพ 2) กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 4) กลยุทธ์การบริหารที่เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5) กลยุทธ์การแสวงหาการสนับสนุน
จากเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คาสาคัญ : การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
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STRATEGIES TO ENHANCE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY.
FOR TEACHERS IN TONYANG MUNICIPALITY SCHOOLS CHIANG RAI PROVINCE
Boonchob Chantapoon1* Suwadee Ouppinjai2 Somkiet Tunkeaw2
Pairop Rattanachuwong2
Abstract
Strategies to Enhance Professional Learning Community for teachers in Tonyang
Municipality School 1 Chiang Rai Province. The purposes of this research were 1) to study the
concept for a professional learning community for teachers in Tonyang Municipality School. 2 )
To study evaluate the proficiency level for school teacher. 3 ) To enhance a strategy for
strengthening at the school. 4) To formulate and analyze the professional learning community
for teachers. It has four step. The first step is to study conceptual framework evaluation. The
second to study the condition by the environment as an internal environment analysis. And
external environment. The third step is to formulate a strategy to match the items in the TOWS
Matrix. It sets out a strategy to strengthen the professional learning community for the school.
Researchers and teachers Then evaluate the suitability, possible strategies for strengthening the
professional learning community. Final stage Evaluating strategies of the professional learning
community. Headmasters and teachers Update: Detailed Strategies to Enhance Professional
Learning Community for teachers in Tonyang Municipality School 1 Chiang Rai Province.
(Complete the strategy.)
The research found that . The Strategies is to Enhance the Professional Learning
Community for teachers in Tonyang Municipality School 1 Chiang Rai Province There are 5
strategies as follows: 1) Professional leadership distribution strategy 2) Professional culture
strategy 3) Continuous professional learning management strategy 4) Management strategy to
strengthen Professional learning community. 5) Strategic pursuit of support from the professional
learning community
Keywords : Professional Learning Community, Strategies to Enhance Professional Learning
Community
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บทนา
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในประเทศไทยเริ่มใช้ กระบวนการนี้ในการพัฒนา
ครูในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ทาการวิจัยและนาเอากระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาครูเพื่อเป็นพื้นที่นาร่องของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในปีการศึกษา2559 และปี 2560 คุรุสภาได้จัดทาโครงการคุรุสภากาหนดจัดสรรเงินอุดหนุ น
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2560 แก่เครือข่ายทางวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional
Learning Community : PLC) โดยคุรุสภาคาดหวังว่า การรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ” ที่แท้จริงและต่อเนื่องจะทาให้เพิ่มสมรรถนะ ในการทางาน
ของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสาคัญที่ทาให้เกิด การพั ฒนาการเรีย นการสอน การบริหาร และการปฏิรูป
สถานศึกษาที่นาไปสู่การพัฒนาคุ ณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการรวมตัวรวมพลัง
ของกลุ่มคนทางวิชาชีพที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และต่อ วิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ
ที่มาจากการลงมือปฏิบัติบนฐานการทางานจริงที่อิงพื้นที่การปฏิบัติงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ
และแนวคิดร่วมกัน ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของการพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน
ผ่านกระบวนการดาเนินงานของ 1) การสร้างบรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms)
2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเรียนรู้ ของผู้เรียน (Collective focus on student learning) 3)
การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration) 4) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert
advice and study visit) และ 5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผล การปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
ความสาคัญของการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผล
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีงานวิจัยที่สนับสนุน เช่นณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553)ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักเทียบ
สาหรับการสร้างชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิ ชาชีพ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้ านปั จจัย องค์ประกอบด้ า น
กระบวนการ องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2558) กล่าวว่ากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านหลักสูตร กลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
และกลยุทธ์ด้านการวัดและประเมินผล (Hannahs A. J., 2009) ชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคสาคัญในการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการมีเวลาในการทางานร่วมกัน การขาดความกระตือรือร้นในการเปลี่ยนแปลง และ
ขาดการสนั บ สนุ น จากครู แต่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า การมีส่ ว นร่ ว มในการเรีย นรู้อ ย่ างมื อ อาชี พ ของชุ ม ชนมีผลดีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน Duling K. S. (2012) กล่าวว่าบทบาทในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร
และครู คือ การมีวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกคน มิติความเป็นผู้นาถือเป็น
ส่วนสาคัญในการสนับสนุนวิชาชีพในชุมชนแห่งการเรียนรู้ Davis S. L. (2016)ระบุถึง 6 เกณฑ์ที่จาเป็นสาหรับ
ชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ (PLC) ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน , ความ
รับผิดชอบร่วมกัน , การประเมินผลที่แท้จริง ,การสะท้อนผลการปฏิบัติ การตั้งค่าที่มั่นคง และสนับสนุนการ
บริหารระดับโรงเรียนที่เข้มแข็ง, ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากที่ครู
ได้ดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบันนั้นจาเป็นต้องวิเคราะห์
ศึกษาหากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ในการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงเป็นสาเหตุสาคัญ ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาใน
เรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล
1 ต้นยาง
2. เพื่อศึกษาสภาพการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง
3. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง
4. เพื่อประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับครูโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัย (Research Design)และวิธีดาเนินการวิ จั ย
(Research Methodology) เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดการเสริมสร้างชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนามาสังเคราะห์กาหนดเป็นกรอบแนวคิดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสาหรับครู โดยผู้วิจัยนากรอบแนวคิดให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมแล้วนามาปรับปรุงสรุปเป็น
กรอบแนวคิดการศึกษา
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาสภาพการเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ด้ ว ยวิ ธี ต รวจสอบ
สภาพแวดล้อมของการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยา ง โดย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อวิเคราะห์
โอกาสและภาวะคุกคาม โดยการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระดมสมอง ประกอบด้วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนจานวน 18 คน วิเคราะห์และหาค่าเฉลี่ย
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพสาหรับครูโรงเรี ย น
เทศบาล 1 ต้ น ยาง จากนั้ น น าประเด็ น มาประเมิ น ให้ ค่ า น าหนั ก เพื่ อ จั บูรายการในตาราง
ค่
TOWS Matrix
กาหนดเป็นร่างกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง(ร่างที่
1) โดยผู้วิจัย ตรวจสอบและยืนยันกลยุทธ์ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม ปรับปรุงรายละเอียด
กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง (ร่างที่ 2)
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับครูโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ปรับปรุงรายละเอียดกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง (ฉบับสมบูรณ์)
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษากรอบแนวคิดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้ น ยาง จั งหวั ด เชี ย งราย พบว่ า กรอบแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
ประกอบด้วย 5 ประการได้แก่ 1) การบริหารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) การกระจายความเป็นผู้นาทาง
วิชาชีพ 3) ด้านการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4) ด้านการแสวงหาการสนับสนุนจากเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 5) การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการศึก ษาสภาพของการเสริมสร้ างชุ มชนแห่งการเรีย นรู้ท างวิ ชาชี พ สาหรับ ครู โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง ด้วยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับครู
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย อันประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้ อม
ภายใน ปรากฏผลดังนี้
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกพบว่าประเด็นที่เป็น โอกาสต่อการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1ต้นยาง จังหวัดเชียงราย มีสองด้าน ประกอบด้วยด้านเทคโนโลยี
(Technological Factors : T) และ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) ส่วนประเด็นที่เป็นภาวะ
คุกคาม ประกอบด้วยด้านการเมือ งและกฎหมาย (Political and legal Factors) และปัจจัย ด้านเศรษฐกิ จ
(Economic)
2.2 สภาพแวดล้ อ มภายในของการเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ชาชี พ ส าหรั บ ครู
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง พบว่าประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง มีสองประการ ประการแรกด้านการกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ มี
จุดแข็งในเรื่องการเพิ่มอานาจความรับผิดชอบให้แก่ครูในการปฏิบัติงาน การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความ
เป็นผู้นาของตนเอง การเปิดโอกาสให้ครูค้นพบตัดสินใจเลือกแนว ทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดได้ด้วยตนเอง การ
จัดฝึกอบรมผู้บริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนใหม่ในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การกระจายอานาจ การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อให้ครูสามารถสะท้อนจุดแข็ง
จุดอ่อนของเพื่อนครูอย่าง สร้างสรรค์ ประการที่สอง ด้านการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีจุด
แข็งในด้าน การสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือไว้วางใจเพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนความคิด อย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาครูเกี่ยวกับแนวทางการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมแห่งการเกื้อหนุนหรือเอื้ออาทร ส่วนประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนของการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง มี 3 ด้าน ด้าน
แรกคือด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจุดอ่อนประกอบด้วย การมุ่งเน้นการพัฒนาครูด้วยการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างเป็นระบบ การสังเกตหรือสารวจการจัดการเรียนการสอนของเพื่อนครู การ
ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูมีเวลาที่เพียงพอต่อการสนทนาทางวิชาชีพ การใช้คาถาม
ชี้นาเพื่อกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางวิชาชีพ การชี้แนะเพื่อให้ครูวางแผนและกาหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานที่ต้องการได้อย่างชัดเจน การสนับสนุนให้ครูทาการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของครูเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือเกิดการเรียนรู้
โดยใช้การ ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้านที่สองด้านการบริหารที่เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีจุดอ่อน
ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างและระบบการทางานเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัดสรร
ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อกิจกรรมทางวิชาชีพของครู ระบบตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
แม่นยาและเชื่อถือได้ การประเมินผลการเรียนรู้ทางวิชาชี พของครูที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
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กาหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของครูและผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน และด้านสุดท้าย คือ ด้านการแสวงหาการ
สนับสนุนจากเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีจุดอ่อนประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ผลิตครูเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาทาง วิชาชีพของครู การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานในเขตพื้นที่
3. ผลการการกาหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย โดยการนาประเด็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมวิเคราะห์ด้วยการจับคู่
รายการการประเมินสถานการณ์โดยใช้ TOWS matrix กาหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ กลยุทธ์ SO กาหนดขึ้นโดย
การพิจารณาถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้จุดแข็งภายในเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโอกาส กลยุทธ์ ST พิจารณาถึงจุด
แข็งขององค์กรเพื่อหาวิธีหลีกเลี่ยงภาวะคุ กคาม กลยุทธ์ WO เพื่อเป็นความพยายามที่จะเอาประโยชน์จาก
โอกาสโดยการหาทางเอาชนะจุดอ่อน กลยุทธ์ WT พิจารณาถึงการตั้งรับหรือการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภาวะ
คุกคามเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดนโยบายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่เด่นชัดเพื่อการตัดสินใจเลือกว่าการ
ดาเนินการทีเ่ ชื่อมโยงกับการกาหนดกลยุทธ์ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน สรุปผลการกาหนดกลยุทธ์ได้ 5 กล
ยุทธ์หลัก และ15 กลยุทธ์รอง ดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์การกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
กลยุทธ์รองที่ 1.1 เพิ่มอานาจความรับผิดชอบให้ครู
กลยุทธ์รองที่ 1.2 พัฒนาภาวะผู้นาสาหรับครู
กลยุทธ์รองที่ 1.3 ส่งเสริมให้ครูค้นพบตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติ
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลยุ ท ธ์ ร องที่ 2.1 สร้ า งบรรยากาศส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดอย่าง
สร้างสรรค์
กลยุทธ์รองที่ 2.2 สร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม
กลยุทธ์รองที่ 2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทีม่ ุ่งเน้นวัฒนธรรมแห่ง
กัลยาณมิตร
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์รองที่ 3.1 พัฒนาครูด้วยการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์รองที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
กลยุทธ์รองที่ 3.3 พัฒนาครูด้วยการชี้แนะและกาหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring)
กลยุทธ์รองที่ 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนครูทาวิจัยบนฐานการปฏิบัติงาน นาสู่การ
ปฏิบัติ
กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์การบริหารที่ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลยุทธ์รองที่ 4.1 จัดโครงสร้างและระบบการทางานเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลยุทธ์รองที่ 4.2 จัดสรรทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อกิจกรรมทางวิชาชีพของครู

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 23

กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธการแสวงหาการสนับสนุนจากเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลยุทธ์รองที่ 5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์รองที่ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาครูด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง
4. ผลการประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง จังหวัดเชียงราย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับ
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการวิจัย ได้กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพจานวน 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วยกลยุทธ์การกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ กลยุทธ์การ
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ,กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การบริหาร
ที่เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกลยุทธ์การแสวงหาการสนับสนุนจากเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากผลการวิ จัยกลยุท ธ์ การเสริ มสร้างชุ ม ชนแห่งการเรี ยนรู้ท างทางวิ ชาชี พ สาหรับครูโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง นามาสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้
กลยุทธ์การกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ ประกอบด้วย การเพิ่มอานาจความรับผิดชอบให้ครู
การพัฒนาความเป็นผู้นาของครู การส่งเสริมให้ครูค้นพบตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงาน และ การพัฒนา
ภาวะผู้นาสาหรับครู ภาพรวมของกลยุทธ์ต้องการพัฒนาภาวะผู้นาของครูในโรงเรียนให้ครูได้มีภาวะผู้นาสาคัญ
สองคุณลักษณะ คือภาวะผู้นาทางวิชาการ และภาวะผู้นาทางการบริหาร อันเป็นหัวใจหลักที่จะพัฒนาให้ ครู
สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งผลต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ เมื่อนากลยุทธ์นี้ลงสู่การปฏิบัติแล้วมีความเชื่อมั่นว่าจะทาให้
ครูมีความเป็นผู้นาทางวิชาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุสรา สุวรรณ์วงค์ (2558 ) ว่า การบริหาร
เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ต้องมีการกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของฐาปนัฐ อุดมศรี (2558 ) ที่กล่าวว่าการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมี 6 ขั้นตอน
หนึ่งในขั้นตอนได้แก่ การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาวี พิพัฒน
ลักษณ์. (2558) ที่กล่าวว่า การจะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นต้องดาเนินกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารเพื่อ
การส่งเสริมภาวะผู้นาของบุคลากรครู ด้วย และกรองกาญจน์ นาแพร่ (2560: 1) ยังสนับสนุนว่าการเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนในโรงเรียน ภาวะผู้นาแบบ
สนับสนุนและภาวะผู้นาร่วม และวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิ ชาการ Duling K. S. (2012) กล่ า วว่ า บทบาทในชุ มชนการเรียนรู้วิ ชาชี พ ของผู้บ ริห ารและครู คื อ การมี
วิสัยทัศน์ในการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกคน มิติความเป็นผู้นาถือเป็นส่วนสาคัญในการ
สนับสนุนวิชาชีพ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากที่กล่าวมากลยุทธการกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพมีความสาคัญ
ที่ต้องดาเนินการเพื่อการพัฒนาครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
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บุญชอบ จันทาพูนและคณะ

กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์ การสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม และ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมแห่งกัลยาณมิตร เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพราะเป็นการส่งเสริมสมรรถนะหลักของ
การปฏิบัติงานของครูในเรื่องสมรรถนะการทางานเป็นทีมร่วมมือร่วมพลังกันเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นคุณลักษณะที่
สาคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา เช่น ณรงค์
ฤทธิ์ อินทนาม (2553)ได้ศึกษาการพัฒนาหลักเทียบสาหรับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แสดงให้
เห็นว่าการร่วมมือรวมพลังกัน (collaboration) เป็นการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ของผู้บริหารและครู/
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตามภาระงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและส่วนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทักษะที่สัมพันธ์กับความสาเร็จ/ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อนุสรา สุวรรณ์วงค์ (2558 ) ว่า การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู ควรมีการส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกัน และ Roberts B. A.
(2013) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง Professional Learning Communities and The Degree of Teamness In
Riverside County High Schools ระบุว่า การตอบสนองของครูทาให้ความสามารถในการทางานของทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและปรัชญาของ PLC ในโรงเรียนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของทีม ผู้บริหารควรเพิ่มการพัฒนาวิชาชีพเพื่อช่วยผู้บริหารและผู้นาทีมในการดูแลทีมชั้นนาและการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อ ง มุ่งการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้ทางวิชาชี พ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้ครูได้สังเกตหรือสารวจการจัดการเรียนการสอนของเพื่อนครู การให้ครูมี
เวลาที่เพียงพอต่อการสนทนาทางวิชาชีพ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางวิชาชีพ วางแผนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างชัดเจน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทาการวิจัย บนฐานการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูที่กาหนดให้ครูต้อ งพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับ Draper D. P. (2014) อธิบายว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLCs) เป็นกลุ่มนักการศึกษาที่
มุ่งมั่นทางานร่วมกันในกระบวนการต่อเนื่องของการดาเนินการไปบรรลุผลที่ดีกว่าสาหรับนักเรียนที่พวกเขา
ให้บริการ และ Matthews S. H. (2014) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพคือนักการศึกษาได้ทางานร่วมกันและ
มุ่งเน้นไปที่วิธีต่าง ๆ ปรับปรุงการเรียนรู้ ของนักเรียน Square R. L. (2015) ก็กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้แบบมือ
อาชีพเป็นกลยุทธ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนแบบ No Child Left Behind เพื่อการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ
กลยุทธ์การบริหารที่เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้ความสาคัญการจัดโครงสร้างและ
ระบบการทางานเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดสรรทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อกิจกรรมทาง
วิชาชีพของครู จัดระบบประเมินผลการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูที่เชื่อมโยงกับการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน กาหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของครูและผู้เรียนไว้ อย่างชัดเจน ประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
วิจารณ์ พานิช (2559) ที่กล่าวไว้ว่าโรงเรียนจะต้องมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
แม่นยาและเชื่อถือได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันความก้าวหน้าของผู้เรียนตามเป้าหมายทางการเรียนรู้ ที่กาหนด
ขึ้น ซึ่งการศึกษาของ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) ระบุถึงโครงสร้างและสิ่งสนับสนุน (supportive condition
and structure) เป็นคุณลักษณะและปัจจัยพื้นฐาน ของโรงเรียนที่เอื้อให้ผู้บริหารและครู/บุคลากรทางการศึกษา
มีปฏิสัมพันธ์และประกอบกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ ทางสังคมร่วมกัน รวมทั้งการขัดเกลาทางสังคม และเสริมพลัง
อานาจการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีการใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้และเพิ่มพูนความรู้ของผู้บริหารและ
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ครู/บุคลากรทางการศึกษา การจัดโครงสร้างระบบงานที่ชัดเจน ทรัพยากรที่เพียงพอ ย่อมส่งเสริมให้การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาประสบผลสาเร็จได้
กลยุทธ์การแสวงหาการสนับสนุนจากเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างยิ่ง อันประกอบไปด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา การสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครอง การสร้างเครือข่ายความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และ การสนับสนุนด้านการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครูจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งผลวิจัยมีความเหมาะสมเพราะการสร้าง
เครื อ ข่ า ยสามารถที่ จ ะน ามาสนั บสนุน การปฏิบั ติงานของครูและผู้บ ริหารได้ อย่ างดี ยิ่ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับผล
การศึ ก ษาของ ณรงค์ ฤ ทธิ์ อิ น ทนาม (2553) ระบุ ว่ า การเป็ น สมาชิ ก และเครื อ ข่ า ย (membership and
networking) เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริหารและครู/บุคลากรทางการศึกษา ทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มหรือการติดต่อสัมพันธ์กันทาง วิชาชีพในระดับชั้นเรียน ขยายไปสู่ระดับทั้งโรงเรียน รวมทั้งอาจเชื่อมโยง
กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อื่น ๆ ภายนอกโรงเรียนเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
กล่าวโดยสรุปผลการวิจัยที่ค้นพบมีความสอดคล้องกับการการศึกษาของนักวิชาการดังที่กล่าวมา
ข้างต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูเป็นเรื่อง
ใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การ ดังนั้นจึงจาเป็นยิ่งที่ผู้นาหรือผู้บริหารหากนาผลการวิจัย ไปใช้ควร
ศึกษาและให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเข้าใจเป้าหมายวิธีการดาเนินงานร่วมกัน ด้วยเหตุปัจจัย
คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมพลังของ ผู้บริหาร และครู อย่างแท้จริง
ในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรี ยนอย่างแท้จริง หากคณะครูหรือบุคลากร
ในหน่วยงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูจะไม่ประสบ
ผลสาเร็จ
1.2 การนาข้อค้นพบในประเด็นกลยุทธ์ การแสวงหาการสนับสนุนจากเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ ผู้บริหารต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเกี่ยวข้อ งให้มีความเข้า ใจและยอมรับก่ อน เพราะ
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถที่จะช่วยให้การดาเนินการพัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้ น สามารถ
นามาพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนให้ครู ได้สังเกตหรือสารวจการจัดการเรียนการสอนของเพื่อนครู การ
ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูมีเวลาที่เพียงพอต่อการสนทนาทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูใช้
คาถามชี้นาเพื่อกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางวิชาชีพ การชี้แนะเพื่อให้ครูวางแผนและกาหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ต้องการได้อย่างชัดเจน และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทาการวิจัย บนฐานการ
ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
นาสู่การปฏิบัติควรให้ความสาคัญและเสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรในหน่ วยงานได้เกิดความร่วมมือร่วมพลัง
(Collaborative) ความเป็นกัลยาณมิตร อันเป็นหัวใจหลักของการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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บุญชอบ จันทาพูนและคณะ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัย เรื่อง พัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสาหรับครู
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยางในระดับที่ลึกขึ้น เช่น การติดตามผลการนากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูสู่การปฏิบัติ การประเมินโครงการตามกลยุทธ์เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยเรื่อง พัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลจันจว้า ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่สามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพือ่
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการวิจัยเรื่อง พัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
โรงเรียนในภาพกว้างมากขึ้นในเชิงพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น เช่น พัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสาหรับครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ
สาหรับครูโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และบูรพคณาจารย์ทั้งที่เคยสั่ง
สอนอบรมให้ความรู้แก่ผู้ วิจัย และขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา คณะครุศาสตร์ และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่าน ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาและให้กาลังใจในการทางานต่าง ๆ ให้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
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