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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของครูและพัฒนากระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ 1) การส ารวจข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากครูกลุ่มตัวอย่าง 90 คน ในการลงพ้ืนที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม PLC โรงเรียนในสังกัด 
45 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอในรูปแบบร้อยละ 
2) การอบรมให้ความรู้ PLC เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู้
หลังการอบรมจากครูกลุ่มตัวอย่าง 227 คน ใน 27 โรงเรียน และ 3) ระยะปฏิบัติการ PLC เก็บข้อมูล
เชิงปริมาณผลการด าเนินงาน PLC ของครูกลุ่มตัวอย่าง 154 คน ในระบบ KSPPLC63 น าข้อมูลเชิงปริมาณ
มาวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาทุกแห่ง
มีการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูตามแนวทางคุรุสภา 5 ขั้นตอน ในขั้นตอนที่ 1 
การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันเป็นขั้นตอนเดียวที่สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติได้ครบ ในขั้นตอนที่ 4 
การเปิดรับการชี้แนะในการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่ 5 การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
มีการด าเนินการน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51 ซึ่งแย้งกับผลการตอบแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างมีเพียง
ร้อยละ 30 เท่านั้นที่ตอบว่าเคยด าเนินการสองขั้นตอนนี้ หลังการอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ PLC คิดเป็น
ร้อยละ 91 และมีความพึงพอใจการอบรมในระดับมากที่สุด ผลการปฏิบัติจริงในโรงเรียน พบว่ามีเพียง 
ร้อยละ 14 ของครูที่ร่วมโครงการสามารถด าเนินงานครบทั้ง 5 ขั้นตอน ผลจากการวิจัยนี้ค้นพบว่าความใส่ใจ
ของผู้บริหารเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของการด าเนินงานและการพัฒนากระบวนการ PLC ในโรงเรียน 
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ค าส าคัญ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  PLC  
               คุรุสภา  TRAINFLIX KSPPLC63  
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the operating conditions of teachers 
and to develop community processes of teacher professional learning in schools under 
the Sakon Nakhon Secondary Education Service Area Office by using a mixed research 
model. The research was conducted in 3 phases: 1) Data survey, qualitative data were 
collected from a sample of 90 teachers in a field supervision to monitor PLC activities in 
45 schools during 2018-2020. The data were analyzed for content and presented in a 
percentages. 2) PLC knowledge training collected quantitative data by using a satisfaction 
survey and a post-training knowledge test from a sample of 227 teachers in 27 schools, 
and 3) PLC operating stage quantitative data were collected on performance. PLC of 154 
teachers in the KSPPLC63 system, the quantitative data were analyzed and presented in 
the form of mean and standard deviation. The results showed that all of school operates 
a community of professional teacher learning in accordance with the 5 steps’ Teachers 
Council's guidelines, in step 1 Creating common norms and values is one step that all 
educational establishments can implement. In Step 4, exposure to operational guidance 
and Step 5, performance-based discussions were the least performed at 51%, 
contradicting the sample's test responses. Only 30 percent responded that they had 
taken these two steps. After the training, the sample group had knowledge of PLC 
accounting for 91%. and the satisfaction of training at the highest-level. Practical results 
in school It was found that only 14 percent of teachers participating in the program were 
able to complete all five steps. The findings revealed that managerial attention is at the 
heart of implementing and improving PLC processes in schools. 
 
Keywords:  Professional Learning Community (PLC),  Sakon Nakhon Secondary 
                 Educational Service Area Office,  Teachers Council of Thailand guidelines, 
                 PLC, TRAINFLIX KSPPLC63 
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1.  บทน า 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป
ในกลุ่มครูผู้สอนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาว่าเป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยเรียกกันทั่วไปในชื่อว่า PLC กระบวนการ PLC นี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปหลายชื่อ 
เช่น ชุมชนแห่งการสืบสวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (communities of continuous inquiry and 
improvement, Hord, 1997) กลุ่มการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Groups) ชุมชนการเรียนรู้
ร่วมมือ (Collaborative Learning Communities) ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) และ
การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) หรือชุมชนเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Professional 
Learning) (มนตรี แย้มกสิกร, 2560) หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (วิจารณ์ พานิช, 2555) กระบวนการ PLC 
ส่งผลดีต่อการเรียนรู้และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น (Burns et al., 2017; 
Darling-Hammond, 2000; Hairon and Tan, 2016) ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา (Chen and Wang, 2015; Tam, 2015; Voelkel and Chrispeels, 2017) 
และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (Hairon and Tan, 2016; ซาโต มานาบุ, 2562; ปรณัฐ 
กิจรุ่งเรือง, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์, วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ และสิริกมล หมดมลทิน, 
2561 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2560) ผลส าเร็จของการใช้กระบวนการ PLC 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติได้รับการยอมรับกันทั่วไป (DuFour, 2004; Hord, 1997) 
ความส าเร็จนี้ท าให้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะน ากระบวนการ PLC มาเป็นนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
อย่างจริงจัง ทั้งด้วยการให้ทุนสนับสนุนการด าเนินงาน (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2563ก) และใช้เป็น
เกณฑ์ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2560; 2564) 
 กระบวนการ PLC ได้ถูกน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
โดยใช้วิธีจัดการอบรมบุคลากรแกนน าในสังกัด เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้น าไปขยายผลสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครพร้อมรับและปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้ง
มองเห็นความส าคัญและประโยชน์ของกระบวนการ PLC ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาท าหน้าที่ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการ PLC 
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สูงขึ้นและด้วยความยั่งยืน 
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร (2563ก) มีสถานศึกษาในสังกัด 45 แห่ง มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวม 2,334 คน เป็นชาย 901 คน และหญิง 1,433 คน และมีนักเรียนในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด 41,284 คน ระดับคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ในสังกัดค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 3 ปี จากปี 
พ.ศ. 2561-2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4 วิชา เป็นร้อยละ 36 และในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 5 วิชา เป็นร้อยละ 31 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใช้กระบวนการ PLC ในสถานศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษา ทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและพัฒนาครู จึงได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อน
และพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ PLC ของครูผู้สอนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในปี พ.ศ. 2563 และองค์ความรู้จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนโครงการนี้
ได้ด าเนินการผ่านหลายกิจกรรมย่อย เช่น 1) การนิเทศ ติดตามและส ารวจสภาพการด าเนินการ PLC 
ตามแนวทางที่โรงเรียนด าเนินการ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมนี้ในช่วงปีการศึกษา 2561 -2563 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร, 2563ข) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ครูส่วนใหญ่น าองค์ความรู้ลงสู่การปฏิบัติจริงได้ค่อนข้างน้อย ผลการด าเนินการส่วนนี้แสดงในหัวข้อ 6.1 
สภาพการด าเนินงาน PLC ของครูในโรงเรียน ดังนั้น จึงท าให้คณะผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมที่สอง คือ 
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ PLC ที่ถูกต้องโดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภามาให้ความรู้นี้ ซึ่งได้ด าเนินการในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้และ
แนวทางการปฏิบัติงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูตามแนวทางของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2563) หรือแนวทางตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560) ให้แก่ครูกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 300 คน จากสถานศึกษา 27 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน (Thailand School Improvement Program: T-SIP) ผลการด าเนินการส่วนนี้แสดงใน
หัวข้อ 6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC โดยได้ประเมินผลการอบรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งความพึงพอใจ
ต่อการอบรมและองค์ความรู้ PLC ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากร นอกจากนี้ผู้วิจัยคนที่ 1 ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า
การด าเนินงานตามกระบวนการ PLC ตามแนวทางเดียวกันนี้ในโรงเรียน 12 แห่ง ซ้ าอีกด้วย และกิจกรรมที่ 3) 
การน าผลจากการอบรม PLC ลงสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนโดยครูผู้ร่วมโครงการจ านวน 1,120 คน จาก 27 
โรงเรียน ครูในโครงการทุกคนท าหน้าที่เป็นครูต้นแบบ หรือ Model Teacher จะได้รับรหัส G 6343007- XXX 
ซ่ึงได้รับจากระบบ TRAINFLIX KSPPLC63 ครูต้นแบบจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ PLC คุรุสภา 5 ขั้นตอน 
ด้วยการตั้งกลุ่มหรือทีมร่วมกับเพ่ือนครู หรือ Buddy Teacher จ านวน 2-5 คน ทีมต้องด าเนินการออกแบบ
วิธีการสอนร่วมกัน สอนและเปิดชั้นเรียน และสะท้อนผลหลังสอนร่วมกันในทีม และด าเนินการเป็น 
3 วงรอบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารตามรูปแบบคุรุสภาและหลังจากนั้นแปลงเอกสาร
เป็นไฟล์ pdf เพ่ือน าส่งชิ้นงานจ านวนรวม 15 ชิ้นงานลงในระบบ ผลการด าเนินการส่วนนี้แสดงในหัวข้อ 
6.3 การบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ในระบบ TRAINFLIX KSPPLC63  
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 การวิจัยนี้มีเป้าหมายหลัก คือ การส ารวจสภาพการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการ 
PLC ในสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ PLC 
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครให้สามารถน า
กระบวนการ PLC ตามแนวทางของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาไปปฏิบัติการจริงในโรงเรียน เป็นการส่งเสริม
ให้ครูพัฒนางานสอนในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง พัฒนาความสัมพันธ์ของชุมชนครูภายในโรงเรียนและร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปพร้อมกันกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ในการน าไปใช้
ประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น รวมทั้งใช้ในการประกอบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญ
ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางในหลักการและเหตุผลของหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2564) 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงาน PLC ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครตามแนวทาง 5 ขั้นตอนของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC ตามแนวทางส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
โดยใช้การอบรมซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 3. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน PLC ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครตามแนวทาง 5 ขั้นตอนของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

3.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 ความหมาย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
ยังไม่มีค าจ ากัดความที่มีความหมายตายตัวหรือค านิยามที่เป็นสากล มีผู้ให้ความหมายในเนื้อหาที่แตกต่างกัน 
แต่ความหมายหลากหลายที่ให้นั้นเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่าหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน 
(Sharing) และมีการสอบสวนเชิงวิพากษ์ (critically Interrogating) เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่
ในลักษณะการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การสะท้อนผล การร่วมมือรวมพลัง การรวมกลุ่มจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การส่งเสริมความก้าวหน้าและการด าเนินงานเป็นองค์การ (Stoll, Bolam, Mcmahon, Wallace, 
and Thomas, 2006); Hord (1997) ศาสตราจารย์จากห้องปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษา ภาคตะวันตก
เฉียงใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ PLC ว่าเป็นการเชื้อเชิญหรือ
เชิญชวนบุคลากรจากชุมชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน ครู และ
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ผู้บริหารในโรงเรียน มิใช่เพียงแค่การขยายขอบเขตการปฏิบัติการในชั้นเรียนให้ขยายกว้างออกมาสู่ชุมชน 
หรือการใช้ทรัพยากรจากชุมชนทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น ในการนี้คณะผู้วิจัย 
มีความคิดเห็นว่าความหมายของกระบนการ PLC เหมือนกับที่กล่าวสรุปไว้โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2562) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความหมาย PLC ไว้ดังนี้ กระบนการ PLC 
เป็นแนวคิดส าคัญของการเปิดพ้ืนที่และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังของกลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความส าคัญต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งส่งผลลัพธ์
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และพฤติกรรม ทั้งของกลุ่มครูและของผู้เรียนในลักษณะที่พึงประสงค์อย่าง
รอบด้านและเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้เป็นเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา อีกทั้งเป็นนโยบายส าคัญ
ที่รัฐส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้องให้สร้างกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา นอกจากนี้เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมการท างานใหม่ของกลุ่มครูที่ช่วยลดความโดดเดี่ยว แต่เพ่ิมพลังการท างานแบบทีมที่ทุกคน
มีเป้าหมายส าคัญร่วมกันคือ “ผู้เรียนของเราทุกคน” เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การคิดค้นสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ส าหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพซึ่งเป็นพลังส าคัญของอนาคตประเทศ 
 3.2 ความส าคัญและประโยชน์ หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูป
การศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถของครู (Stoll et al., 2006) ดังนั้นการที่จะพัฒนาให้การศึกษา
มีคุณภาพสูงขึ้น จึงควรต้องพัฒนาคุณภาพของครูเป็นอันดับแรก Jones, Stall and Yarbrough (2013) 
ได้ประมวลความส าคัญของ PLC จากแหล่งข้อมูลหลายแห่งเพ่ือปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและสรุปไว้ว่า 
กระบวนการ PLC สามารถใช้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาครูมืออาชีพ การพัฒนา
ให้เป็นครูมืออาชีพนี้ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องสามารถเป็นผู้ช่วยอ านวยการให้เกิดความสะดวกต่อการพัฒนา 
ต้องรวมองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมที่จ าเป็นเข้าไปด้วยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ  PLC ให้เป็นกลุ่ม PLC 
ที่มีประสิทธิภาพ Hord (1997) สรุปความส าคัญของกระบวนการ PLC ที่มีประโยชน์ต่อครูและผู้เรียนดังนี้ 
คือ ด้านครู ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ครูต้องท าการสอนตามล าพัง เพ่ิมความมุ่งมั่นในภารกิจและ
เป้าหมายของโรงเรียน และเพ่ิมความเข้มแข็งในการท างานเพ่ือเสริมสร้างภารกิจ แบ่งปันความรับผิดชอบ
ต่อพัฒนาการทั้งหมดของผู้เรียน และมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อความส าเร็จของผู้เรียน ท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่ทรงพลังซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนและแนวปฏิบัติในชั้นเรียนที่ดี เพ่ิมการเรียนรู้เนื้อหา
ที่มีความหมายและเพ่ิมความเข้าใจขึ้น เพ่ิมโอกาสเป็นครูมืออาชีพและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนพอใจ
และมีขวัญก าลังใจในอาชีพมากขึ้น และลดอัตราการขาดงาน มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนให้เป็นการปรับเปลี่ยน
การสอนเพ่ือผู้เรียนและมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือผู้เรียนเร็วกว่าในโรงเรียนแบบดั้งเดิมที่ไม่มีกระบวนการ PLC 
มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและยั่งยืน และมีความเป็นไปได้สูงขึ้นในการด าเนินการ
ขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้านผลดีต่อผู้เรียน คือ ลดอัตราการตกซ้ าชั้น ลดอัตราการขาดเรียน 
เพ่ิมการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กให้มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านเพ่ิมขึ้นมากกว่าในโรงเรียนแบบดั้งเดิมที่ไม่มีกระบวนการ PLC 
และลดช่วงห่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน  ซาโต มานาบุ (2562) 
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ศาสตราจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ซึ่งขับเคลื่อนกระบวนการ PLC จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน
ของประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงเพ่ิงประสบความส าเร็จเมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมาหลังจากความพยายามขับเคลื่อน
มาเป็นเวลากว่า 30 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 กล่าวถึงความส าคัญของโรงเรียนที่เป็น PLC ในแนวความคิด
ของเด็ก ๆ คือ ต้องเป็นโรงเรียนที่ช่วยอบรมและให้ความรู้ แนวคิดของบรรดาครู คือ ต้องเป็นโรงเรียนที่ให้
การอบรมและการเรียนรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา แนวคิดส าหรับผู้ปกครองและคนในชุมชน
ท้องถิ่น คือ ต้องเป็นโรงเรียนที่ตนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิรูปโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียน
ที่เป็น PLC จะต้องสามารถท าให้ “เด็กทุกคนได้รับสิทธิในการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น” และ 
“การเตรียมพร้อมสังคมส าหรับระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นภารกิจส่วนรวมของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นจริง
ด้วยวิสัยทัศน์เหล่านี้ ส่วนในประเทศไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นักการศึกษาไทยที่มีชื่อเสียง 
ให้ชื่อ PLC แบบไทยว่า ชุมชนเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ หรือ ชช.คศ. กล่าวว่า ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนแนวทาง 
การท างานจากท าโดดเดี่ยวคนเดียวเป็นท างานและเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครูเป็นทีม คือ รวมตัวกันเป็นชุมชน
การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพ่ือได้ความรู้  ให้เลยไปสู่
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ที่ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
หน้าที่ของครูเพ่ือศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือ “สั่งสอน” ไปท าหน้าที่จุดประกายความสนใจ
ใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) และศิษย์งอกงามทักษะ
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพ่ือนนักเรียนเน้นการงอกงาม
ทักษะในการเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้  (วิจารณ์ พานิช, 2555) นอกจากนี้ สิริพันธุ์ 
สุวรรณมรรคา (2562) นักวิชาการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและเสนอความส าคัญของ PLC ไว้ว่า แนวคิด
และแนวปฏิบัติของ PLC จะช่วยขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและปฏิรูปวัฒนธรรมการท างานของครู 
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากวัฒนธรรมการท างานแบบโดดเดี่ยว มาเป็นวัฒนธรรมการท างานแบบร่วมมือ
รวมพลังกันเป็นชุมชน PLC โดยทุกคนยอมรับและเคารพในคุณค่าความส าคัญที่แตกต่างของกันและกัน
และเห็นคุณค่าความส าคัญของการร่วมมือรวมพลังในการเรียนรู้ เพ่ือร่วมเข้าใจ แก้ไขปัญหาและพัฒนา 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
การท างานแบบร่วมมือรวมพลังกันเป็นชุมชน PLC เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียน
และในห้องเรียน 
 3.3 องค์ประกอบของ PLC องค์ประกอบของ PLC ที่นักการศึกษาได้เสนอไว้มีหลากหลายแนวคิด
และมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ในการวิจัยนี้ได้ยึดแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม PLC ตามแนวทาง
กระบวนการ PLC ที่น าเสนอโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2563) ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการด าเนินงาน
ของเครือข่าย PLC ไว้ว่า ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared 
values and norms) 2. มุ่งเป้าหมายการปฏิบัติร่วมกันไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on 
student learning) 3. การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration) 4. การเปิดรับการชี้แนะ
การปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) และ 5. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
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(Reflection dialogue) คล้ายกันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560) ได้สรุป
องค์ประกอบของ PLC ในบริบทสถานศึกษาของประเทศไทยว่า ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 
1) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) 3) ภาวะผู้น าร่วม 
(Shared Leadership) 4) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and development) 
5) ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) 6) โครงสร้างสนับสนุน (Supportive structure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของ PLC  
ที่มา : ฤทธิไกร ไทรงาม (2564) 

 
  นอกจากนี้มีนักการศึกษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ฤทธิไกร ไทรงาม (2564)  
ได้รวบรวมองค์ประกอบของ PLC จากการศึกษานิยามของนักการศึกษาหลายท่านที่ให้ไว้  เช่น Senge, 
Marquardt, Hord, DuFour and Eaker (1998) เป็นต้น และสรุปไว้ว่า ทฤษฎีเหล่านี้ส่วนใหญ่ระบุว่า PLC 
มีองค์ประกอบ 5 ประการ และเป็นลักษณะส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) 
จึงน าเอาทฤษฎีเกี่ยวกับ LO มาเป็นองค์ประกอบร่วมใน PLC พบว่า PLC มีองค์ประกอบเหมือนจาน 
5 เหลี่ยม เป็นจาน 5 เหลี่ยมใบเดียวกันเพียงแต่ “วางคนละแบบ” หรือ “มองคนละมุม” เท่านั้น ดังแสดง
ในภาพประกอบ 1 
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 3.4 การขับเคลื่อน PLC ในประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มเห็นความส าคัญของกระบวนการ PLC 
ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้น ามาเป็นนโยบาย
และขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติ โดยต้องการให้น าลงมาใช้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน
ทั่วประเทศ ได้มอบหมายการด าเนินการผ่านหน่วยงานระดับส านักงาน เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยเฉพาะในส่วนของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2563ข) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนกระบวนการ 
PLC ในโรงเรียนและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 
โดยความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ ส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และการด าเนินงาน PLC ในสถานศึกษาต้นแบบทั้งในรูปข้อมูลเอกสารและ
วีดิทัศน์แนะน าวิธีด าเนินงาน รวมทั้งได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้งบประมาณเป็นเงินทุนสนับสนุน
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ PLC ส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) 
ได้มอบหมายให้ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ด้วยวิธีจัดการอบรมบุคลากรแกนน า เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้น าไปขยายผลสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมกับ
การจัดท าคู่มือการด าเนินงานที่สถานศึกษาสามารถน ามาใช้ปรับตามบริบทตนเองและน าลงสู่การปฏิบัติได้ 
 3.5 ระบบ TRAINFLIX KSPPLC63 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2563ก, ข) ได้พัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานตามกิจกรรม 5 ขั้นตอน เพื่อท าให้ง่ายและสะดวกมากขึ้นส าหรับการด าเนินงานของครู  
โดยส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ บริษัท วิสดอมไวด์ 
จ ากัด และบริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด น าทีมโดยนายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้จัดการบริษัท วิสดอมไวด์ จ ากัด 
และคณะ (TrainFlix, 2563) ได้พัฒนาระบบ Line Official Account: KSPPLC63 ร่วมกับพัฒนาแพลตฟอร์ม 
TRAINFLIX ซึ่งท างานร่วมกันบนแอพลิเคชั่น Google ท าหน้าที่ส ารองข้อมูลและบันทึกผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต รับข้อมูลในรูปแบบไฟล์ pdf หรือ jpeg จากการด าเนินกิจกรรม PLC ของครูต้นแบบและ
เพ่ือนครูร่วมกันกับทีม PLC โดยใช้การส่งงานผ่านระบบ LINE และ Google application for Education 
ในการวิจัยนี้เรียกกระบวนการด าเนินงานด้วยระบบนี้ TRAINFLIX KSPPLC63 โดยย่อว่า PLC คุรุสภา  
 3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  พรรณทิภาภรณ์ อภิปริญญา และจุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2561) ศึกษาสภาพและปัญหาการสร้าง 
PLC ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2 โดยใช้
แบบสอบถามกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ผลว่ากระบวนการ PLC แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 
เช่น ขั้นสร้างวิสัยทัศน์ โรงเรียนส่วนใหญ่จัดอบรม PLC ให้ครูและผู้บริหาร ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ PLC ขั้นวางแผน โรงเรียนส่วนใหญ่จัดตั้งทีม PLC ปัญหาที่พบคือ ครูไม่สังเกต
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การสอนหรือศึกษาปัญหากับเพ่ือนครู ขั้นการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม มีการสร้างกิจกรรม
เชื่อมโยงหลักสูตร ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่พบมากที่สุด  คือ ครูไม่ร่วมประชุมตาม
ก าหนด 2) ขั้นลงมือสร้าง PLC ในขั้นวางแผน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการท างานเป็นทีม แต่ปัญหา คือ  
ครูมีภาระงานมาก ในขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ร่วมวงสนทนาจากสิ่งที่ปฏิบัติจริง พบปัญหาคือ 
ผู้บริหารติดตามไม่สม่ าเสมอ ในขั้นการสะท้อนผล พบว่าครูส่วนใหญ่ได้ประสบการณ์ไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน แต่ปัญหาส่วนใหญ่ คือ โรงเรียนไม่ก ากับติดตาม 3) ขั้นประเมินการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ ส่วนใหญ่โรงเรียนประเมินความต้องการและสภาพปัญหาหลังท า PLC ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
โรงเรียนขาดการปรับปรุงการด าเนินงาน PLC ให้มีประสิทธิภาพมาก 
  สิรภพ บุญยืน (2560) ศึกษาสภาพ ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขการสร้าง PLC ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้แบบสอบถามผู้บริหาร
สถานศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขการสร้าง PLC โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พบว่า สภาพ PLC 
ในสถานศึกษามี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 2) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 3) ด้านการท างานร่วมกัน 
และ 4 ด้านโครงสร้างสนับสนุน และ 2) แนวทางการแก้ไขการสร้าง PLC ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบเช่นเดียวกัน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (2560) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัด เช่น ระดับความเป็น PLC และตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ระดับความเป็น PLC ศึกษาในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 35 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีความเป็น PLC อยู่ใน
ระดับสูงและแต่ละแห่งมีความแตกต่างน้อย ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเป็น PLC ได้แก่ ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้อ านวยการโรงเรียน ความรับผิดชอบในการท างานของครูและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู 
  Swun Math (2017) ศึกษารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการ PLC ของโรงเรียน Freeport 
Intermediate School เมืองฮูสตัน มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าครูในโรงเรียนนี้ด าเนินการ
มุ่งเน้นไปที่ผลการเรียนของนักเรียน ด้วยวิธีการชี้แจงอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน
แต่ละระดับชั้นและแต่ละวิชา และก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ โดยใช้เวลาในส่วนนี้
วันละ 90 นาที นอกจากนี้ ครูมีการแบ่งปันผลการประเมินและท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอใน
การปรับปรุงความสามารถในการสอนของตนเอง นับตั้งแต่มีการน ารูปแบบ PLC เข้ามาใช้โรงเรียน Freeport 
Intermediate School ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนที่มีผลงานไม่ดีไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับชาติ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสรุปว่า หากมีความมุ่งมั่นโมเดล PLC คือ หนทางในการสร้างกลยุทธ์
ทางการศึกษาที่ท าให้นักเรียนประสบชัยชนะในการเรียน โมเดลนี้สามารถยืนหยัดคงทนต่อการทดสอบ
ของกาลเวลาในการสร้างความม่ันใจว่าช่วยท าให้เกิดความส าเร็จที่ยั่งยืนระยะยาวส าหรับนักเรียนรุ่นต่อรุ่น 
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4.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย PLC ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
การศึกษาสภาพการด าเนินงาน PLC ของครูในสถานศึกษา ตามแนวทางส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2563) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตามหัวข้อ 3.3 โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix method) 
แบบแผนการวิจัยหลายขั้นตอน (Multiphase design) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ และเก็จกนก เอ้ือวงศ์, 2563)
ด าเนินการต่อเนื่องกัน 3 ระยะ 1) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาสภาพการด าเนิน 
PLC ในสถานศึกษา 2) การอบรมให้ความรู้ PLC และวิธีการของระบบ TRAINFLIX KSPPLC63 หรือ PLC 
คุรุสภา และ 3) การปฏิบัติ PLC ในโรงเรียน การด าเนินงานทั้ง 3 ระยะจะแสดงสภาพจริงของการปฏิบัติงาน 
PLC โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นข้อมูลขับเคลื่อน PLC ให้พัฒนาต่อไป ดังแผนภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 

5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ในการวิจัยนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ทั้ง 45 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2561-2563 
(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563) จ านวน 2,334 คน (เพศชาย 901 คน เพศหญิง 1,433 คน) 
  กลุ่มตัวอย่าง ในการด าเนินการ 1) ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ท าหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ได้มาด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย จ านวน 45 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 90 คน 2) ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ T-SIP จ านวน 300 คน มาจากโรงเรียน 27 แห่ง และ 3) ระยะที่ 3 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,120 คน จากโรงเรียนในสังกัด 27 แห่ง ที่ส่งผล
การด าเนินงานในระบบ TRAINFLIX KSPPLC63 ส าเร็จและครบจ านวนตามแนวทาง PLC คุรุสภา 
  

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย PLC ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ระยะที่ 1 
ส ารวจและรวบรวมข้อมลู 

เชิงคุณภาพสภาพการด าเนิน  
PLC ของครูในสถานศึกษา 

ระยะที่ 2 
อบรมให้ความรู้ PLC คุรุสภา 
ระบบTRAINFLIXKSPPLC63 

ส าหับครูกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะที่ 3 
การปฏิบัติการ PLC  

ในสถานศึกษาและการส่งงาน  
ในระบบ PLC คุรุสภา 
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 5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน แบบแผนการวิจัยหลายขั้นตอน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ และ
เก็จกนก เอ้ือวงศ์, 2563) ด าเนินการต่อเนื่องกัน 3 ระยะ เริ่มต้นด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนแล้ว
จึงใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาตามทีหลังทั้ง 2 ระยะ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือศึกษาส ารวจปรากฏการณ์สภาพการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน ผลที่ได้น ามาใช้เป็นข้อมูลหาแนวทาง 
การพัฒนา ซ่ึงก็คือกระบวนการ PLC คุรุสภา และใช้ออกแบบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา
อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่จะพบจากการศึกษา 
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การด าเนินงานในระยะที่ 1 ใช้แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PLC คุรุสภา 5 ขั้นตอน 
การด าเนินงานในระยะที่ 2 ใช้เครื่องมือ 2 ฉบับ คือ 1) แบบส ารวจความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
PLC เป็นแบบมาตรา 4 ระดับ จ านวน 26 ข้อ และ 2) แบบทดสอบความเข้าใจ PLC ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ประเมินค่า 4 ระดับ 22 ข้อ (คะแนนเต็ม 21 ส่วนข้อ 22 เป็นการถามผลการปฏิบัติ PLC จริงในโรงเรียน) 
และการด าเนินงานในระยะที่ 3 ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน KSPPLC63 ระดับเครือข่าย 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินงานระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบความถี่ โดยใช้วิธีการสังเกต 
สอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจ หรือศึกษาเอกสารร่องรอยเชิงประจักษ์จากครูกลุ่มตัวอย่าง 90 คน ในขณะ
ลงพ้ืนที่นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 45 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 
โดยศึกษาการด าเนินงานใน 5 ขั้นตอน บันทึกการด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการ ลงในแบบบันทึกผล
การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PLC คุรุสภา และรวบรวมข้อมูลบันทึกในรูปแบบไฟล์ excel การด าเนินงาน 
ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากการบันทึกข้อมูลผ่านแอพลิชัน Google form ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าร่วมการอบรมจ านวน 300 คน แบบส ารวจฉบับที่ 1 มีผู้ตอบจ านวน 192 คน (ร้อยละ 64 ของผู้เข้าอบรม) 
ส่วนแบบทดสอบฉบับที่ 2 มีผู้ตอบจ านวน 227 คน (ร้อยละ 76 ของผู้เข้าอบรม) หลังอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย PLC ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 
ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร, 2563ข) และรวบรวมข้อมูลบันทึกในรูปไฟล์ excel ส่วนการด าเนินงานระยะที่ 3 
ผลการด าเนินงาน KSPPLC63 ระดับเครือข่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
KSPPLC63 ระดับเครือข่ายที่บันทึกอยู่ในระบบ มีครูกลุ่มตัวอย่างที่ส่งชิ้นงานครบสมบูรณ์ลงในระบบ 
154 คน จากทั้งหมด 1,120 คน (ร้อยละ 14) การเก็บข้อมูลระยะที่ 3 นี้ด าเนินการโดยผู้วิจัยล าดับที่ 1 
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการ สามารถเข้าระบบ  KSPPLC63 เพ่ือก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการส่งชิ้นงานในระบบได้ โดยชิ้นงานที่ต้องส่งเป็นชิ้นงานรูปแบบไฟล์ pdf 
จ านวน 15 ชิ้นงาน ประกอบด้วย 1. แผนการด าเนินงาน PLC 2. การสร้างทีม 3. ประชุมสร้างความเข้าใจ



วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (Online)           ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)         ISSN 2697-5270 

     

 
185 

ปัญหา 4. ออกแบบการแก้ปัญหา 5. เขียนแผนการสอน 6. เตรียมสื่อ สร้างสื่อ สร้างเครื่องมือวัดผล 
7. ปฏิบัติการสอน สังเกตการสอน 8. ประชุมสะท้อนคิดหลังสอน และ 9. สรุป สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้
บันทึกลง Logbook ส่วนงาน 10–15 เป็นการด าเนินงานซ้ าข้อที่ 3-9 ในวงรอบ 2 และ 3 
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้สถิติวิเคราะห์เนื้อหา และค่าเฉลี่ยความถี่ ค านวณร้อยละ ส่วนข้อมูล
เชิงปริมาณใช้สถิตวิิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรม MS Excel 2019 

 
6.  ผลการวิจัย 
 6.1 สภาพการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน 
  จากการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน PLC ตามแนวทาง PLC คุรุสภา 5 ขั้นตอน 
ของครูโรงเรียนในสังกัดทั้ง 45 แห่ง ของคณะผู้วิจัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงกันยายน พ.ศ. 2563 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วให้ผลดังแสดงในภาพประกอบ 3 

 
 

     ขั้นตอนการด าเนินงาน PLC ตามแนวทางคุรุสภา 
 

ภาพประกอบ 3 สภาพการด าเนินงาน PLC คุรุสภา 5 ขั้นตอน ของครูกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในสังกัด 
 

 ค าอธิบายภาพ 1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน, 2. มุ่งเป้าหมายการปฏิบัติร่วมกันไป
ที่การเรียนรู้ของผู้เรียน, 3. การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ, 4. การเปิดรับการชี้แนะ
การปฏิบัติงาน, 5. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
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 จากภาพประกอบ 3 สภาพการด าเนินงาน PLC คุรุสภา 5 ขั้นตอน ของกลุ่มตัวอย่างเป็นดังนี้ 
  6.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเชิง
คุณภาพ พบว่า โรงเรียนทุกแห่งด าเนินการในขั้นตอนนี้คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก วิธีด าเนินการคือ ใช้การจัดประชุมหรือการพูดคุย ปรึกษา 
หารือหรือชี้แจงสมาชิกทั้งโรงเรียน มีการก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับโรงเรียน 
มีการจัดท าโครงการด าเนินการส่งเสริม PLC ของครูในโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริม
กระบวนการ PLC ระดับโรงเรียน มีการก าหนดชั่วโมง PLC ไว้ในตารางการจัดการเรียนรู้หรือตารางสอน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอนทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่ก าหนดไว้สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
มีการจัดตั้งกลุ่มหรือทีม PLC โรงเรียนทุกแห่ง ก าหนดให้ครูจัดตั้งกลุ่มหรือทีมโดยใช้แบบบันทึกข้อความ
ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนดขึ้น ซึ่งได้มาจากการปรับปรุงพัฒนาตามแบบคู่มือประกอบการอบรม
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”    
สู่สถานศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) ในบันทึกการจัดตั้งกลุ่มหรือทีม 
มีการลงนามรับรองโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  6.1.2 ขั้นตอนที่ 2 มุ่งเป้าหมายการปฏิบัติร่วมกันไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียน จากภาพประกอบ 3 
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 71 ของจ านวนครูกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน
ทั้งหมดที่ได้ศึกษา โดยพบเอกสาร/บันทึกหรือค าให้สัมภาษณ์การก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียน
ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูกลุ่มตัวอย่างที่มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน 
โดยทั่วไปพฤติกรรมเป้าหมายที่เลือกเป็นปัญหาด้านเนื้อหา ความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมในการเรียน
การสอนรายวิชาที่ครูกลุ่มตัวอย่างท าการสอนอยู่หรือพฤติกรรมที่โรงเรียนเน้นต้องการให้เกิดขึ้น  
มีการค้นหาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย 
  6.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ จากภาพประกอบ 3 
ข้อมูลการส ารวจเชิงคุณภาพที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความร่วมมือรวมพลังของครู พบว่า โดยภาพรวม
ความร่วมมือรวมพลังของครูคิดเป็นร้อยละ 64 ของจ านวนครูกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนทั้งหมดที่ได้
ท าการศึกษา ครูกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติการความร่วมมือรวมพลังในกลุ่มหรือ
ทีม PLC ในการร่วมกันออกแบบแนวคิด วิธีปฏิบัติ สื่อการสอนหรือแนวการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน 
ครูต้นแบบที่เป็นเจ้าภาพด าเนินการออกแบบด้วยตนเองก่อนที่จะน าแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้
มาให้เพ่ือนครูในทีมร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นี้มุ่งเป้าหมายการพัฒนา
ให้บรรลุผลและตอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่สอน การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่มเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และมุ่งสู่
ความส าเร็จที่จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกันและร่วมกันสะท้อนคิด
จากสมาชิกทุกคน 
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  6.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่ 5 การสนทนาที่มุ่งสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน จากภาพประกอบ 3 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเชิงคุณภาพของครูกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน
ในสังกัดเก่ียวกับการเปิดชั้นเรียนและการสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียนพบว่า ครูมีการด าเนินการร้อยละ 51 
ของจ านวนครูกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนทั้งหมด การด าเนินงานของครูกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้ เช่น 
การเปิดรับฟังการชี้แนะจากเพ่ือนสมาชิกในการประชุมกลุ่มหรือทีมเพ่ือวิ เคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
การเปิดห้องเรียนเพ่ือเชิญสมาชิกในกลุ่มร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองหรือเพ่ือนคร ู
และการสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกัลยาณมิตรหรือสุนทรียสนทนา  เป็นต้น 
กลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่ามีการร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนของเพ่ือนครูร่วมทีม
หรือมีสมาชิกเข้าร่วมสังเกตตนเองบ้างแต่ไม่บ่อยครั้ง บางคนตอบว่าเคยปฏิบัติเพียงครั้งเดียวและยังไม่ได้
เริ่มปฏิบัติอีกเลย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดฉบับที่ 2 ในข้อ 22 ซึ่งถามว่า “ท่านได้มีการ
ด าเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยการเปิดชั้นเรียน (Open Classroom) 
มาก่ีครั้งแล้ว” จากผู้ตอบทั้งหมด 227 คน ตอบว่ายังไม่เคยเปิดชั้นเรียนเลย มากถึงร้อยละ 70 และมีเพียง
ประมาณร้อยละ 4 เท่านั้นที่ตอบว่าเคยเปิดชั้นเรียนมากว่า 3 ครั้งแล้ว 
 6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
  6.2.1 ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC แสดงในตาราง 1 
   1) ข้อมูลทั่วไป 1) เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 79.17 ส่วนเพศชาย
เป็นร้อยละ 20.83, 2) ช่วงอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุเฉลี่ยคือ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.63 
รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 28.13 และกลุ่มอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 27.08 ตามล าดับ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 
การแปล

ผล5 
1. ข้อมูลทั่วไป 
1) เพศ1 20.83 79.17     
  2) อายุ2 28.13 40.63 27.08 4.17   
  3) การศึกษา3 51.04 47.40 1.56 

 
  

  4) ประสบการณ์การท างาน4 31.25 30.21 16.15 10.42 11.98  

2. ด้านวิทยากร 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย±SD 
การแปล

ผล5 
  5) ความชัดเจนของการถ่ายทอดความรู ้ 1.04 11.46 45.83 41.67 3.28±0.70 มากที่สุด 
  6) ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 1.56 15.63 40.63 42.19 3.23±0.77 มากที่สุด 
  7) การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 1.04 20.83 40.10 38.02 3.15±0.78 มากที่สุด 
  8) ความครบถ้วนของเนื้อหาท่ีฝกึอบรม 1.56 19.27 41.67 37.50 3.15±0.78 มากที่สุด 
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ตัวแปร 1 2 3 4 5 
การแปล

ผล5 
  9) การใช้เวลาตรงตามก าหนด 2.08 10.42 44.79 42.71 3.28±0.73 มากที่สุด 
  10) การตอบข้อซักถามในการฝกึอบรม 2.08 13.54 41.15 43.23 3.26±0.77 มากที่สุด 
3. ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร 
  11) สถานท่ีสะอาดและเหมาะสม 1.56 10.94 42.19 45.31 3.31±0.73 มากที่สุด 
  12) ความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ ์ 2.60 24.48 46.88 26.04 2.96±0.78 มาก 
  13) ความเหมาะสมของระยะเวลาอบรม 2.60 17.19 48.96 31.25 3.09±0.76 มากที่สุด 
  14) ความเหมาะสมของอาหาร 7.29 26.04 38.54 28.13 2.88±0.91 มาก 
  15) ความพร้อมของอุปกรณ์การอบรม 4.17 21.35 48.44 26.04 2.96±0.80 มาก 
4. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  16) ความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม 13.54 32.81 31.77 21.88 2.62±0.97 มาก 
  17) ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม 1.04 11.46 57.29 30.21 3.17±0.66 มากที่สุด 
5. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
  18) การน าความรู้ใช้ในการปฏิบตัิงาน 0.00 13.54 53.65 32.81 3.19±0.65 มากที่สุด 
  19) ความมั่นใจสามารถน าความรู้ไปใช้ 0.52 14.06 52.60 32.81 3.18±0.68 มากที่สุด 
  20) ความสามารถถ่ายทอดความรู ้ 1.04 19.79 51.04 28.13 3.06±0.72 มากที่สุด 

 หมายเหตุ (ค าอธิบายสัญลักษณ์ 1เพศ (1 = ชาย, 2 = หญิง); 2ช่วงอายุ (1 = 20-30 ปี, 2 = 31-40 ปี, 
3 = 41-50 ปี, 4 = 51 ปีขึ้นไป); 3การศึกษาสูงสุด (1 = ปริญญาตรี, 2 = ปริญญาโท, 3 = สูงกว่าปริญญาโท); 
4ประสบการณ์การท างาน (1 = ต่ ากว่า 5 ปี, 2 = 5–10 ปี, 3 = 11–15 ปี, 4 = 16–20 ปี, 5 = 20 ปีขึ้นไป); 
5การแปลผล 4.00-3.10 = มากที่สุด, 3.09-2.10 = มาก, 2.09-1.10 = น้อย, 1.09-0.00 = น้อยที่สุด) 
3) การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51.04 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47.40 จบระดับ
ปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 1.56, 4) ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 31.25 มีประสบการณ์การท างานไม่ถึง 5 ปี รองลงมาร้อยละ 30.21 เป็นกลุ่มที่ประสบการณ์
การท างานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี และกลุ่มมีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี มีร้อยละ 16.15 
   2) ด้านวิทยากร จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ 
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา การเชื่อมโยงเนื้อหา
ในการฝึกอบรม มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้และการตอบข้อ
ซักถามในการฝึกอบรม 
   3) ด้านสถานที่ ระยะเวลาและอาหาร จากตาราง 1 การด าเนินการในด้านนี้กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นว่ามีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะอาดและเหมาะสมของสถานที ่
และความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม ส่วนอีก 3 ด้าน คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ความเหมาะสมของอาหารและความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ
ความเหมาะสมมาก 
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   4) ด้านความรู้ความเข้าใจ จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างตอบว่ามีความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม
ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 65.49 ส่วนหลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ในระดับมากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 79.17 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบองค์ความรู้และ
ความเข้าใจ PLC ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้
หลังการอบรมสูงกว่าความรู้ที่มีอยู่ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p_value = 
P(T>11.12) = 0.00) 
   5) ด้านการน าความรู้ไปใช้ จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการน าความรู้ไปใช้
ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน คือ ความสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ความมั่นใจ
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ และความสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
  6.2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC 
   ผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC ของครูกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 227 คน ซึ่งใช้การทดสอบผ่านระบบ Google form หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลง พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบของกลุ่มตัวอย่างเป็น 18.19 จากคะแนนเต็ม 21 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 91 
ของคะแนนเต็ม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.73 คะแนน ค่ามัธยฐาน 19 และมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 9-21 
คะแนน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ PLC 
ในระดับสูงมาก 
 6.3 ผลการด าเนินงาน KSPPLC63 ระดับเครือข่ายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  การปฏิบัติงานสอนในระดับห้องเรียนหรือชั้นเรียนของครูต้นแบบหรือครูผู้เข้าร่วมโครงการ TSIP 
จะต้องด าเนินการตามแนวทาง PLC คุรุสภา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การส่งชิ้นงานเพ่ือบันทึกลงในระบบ 
TRAINFLIX KSPPLC63 เป็นเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลจ านวน 15 ชิ้นงาน (ภาพประกอบ 4) 
โดยพบว่า ครูต้นแบบจ านวน 154 คน จาก 1,120 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.75 ของครูในโครงการสามารถ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแนวทาง PLC คุรุสภา โดยได้ส่งชิ้นงานลงในระบบครบตามก าหนด ในจ านวนนี้ 
พบว่ามีโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ที่ครูสามารถส่งชิ้นงานลงในระบบได้ครบทุกคน 
จ านวน 72 คน ส่วนโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ครูในสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 33 คน สามารถส่งชิ้นงานลงในระบบได้ครบทุกคน สาเหตุส าคัญที่
ช่วยผลักดันให้กระบวนการด าเนินงาน PLC ของครูต้นแบบส าเร็จเนื่องมาจากความใส่ใจของผู้บริหารใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูด าเนินการ โดยผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้ครู
ด าเนินการ จนส าเร็จผล ซึ่งความใส่ใจของผู้บริหารเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของการด าเนินงานและการพัฒนา
กระบวนการ PLC ในโรงเรียน  
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ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างหน้าจอหลักของครูต้นแบบในการด าเนินงานระบบ Line Trainflix KSPPLC63 

      และการส่งชิ้นงานของครูต้นแบบรหัส G 6343007-792 
 

7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 สภาพการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู 
  7.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน สภาพการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC ขั้นตอนนี้ในโรงเรียนทุกแห่งได้ด าเนินการและมีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จ านวนมากทั้ง
ส่วนตัวครแูละส่วนรวมระดับโรงเรียน เช่น ในระดับส่วนตัวครูคือมีการจัดตั้งกลุ่มหรือทีมของครูด้วยบันทึก
ข้อความตามรูปแบบที่โรงเรียนปรับปรุงขึ้น ในระดับโรงเรียน มีการจัดท าโครงการ มีการก าหนดแผน
ด าเนินการ มีปฏิทินการด าเนินงาน มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมกระบวนการ PLC มีการก าหนด
ชั่วโมง PLC รายบุคคลให้ครูทุกคน ส่วนนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมกระบวนการ PLC ที่ชัดเจนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเร่งด่วนชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในช่วงปี 
พ.ศ. 2559-2560 โดยได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560)  จัดอบรม
บุคลากรให้ความรู้แก่แกนน า เพื่อให้น าไปขยายผลสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกแห่ง
ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการด าเนินงาน PLC และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาและเผยแพร่ทั่วไป
ในระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า โรงเรียนบางแห่งได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง
จากผู้อ านวยการ ให้จัดการอบรมครูเป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติมอีกด้วย หรืออีกเหตุผลหนึ่งคือครูมีความประสงค์
จะพัฒนางานเพ่ือเตรียมพร้อมเสนอขอปรับปรุงวิทยฐานะที่สูงขึ้น การนี้จึงท าให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
ด าเนินการตามข้ันตอนนี้ครบทุกโรงเรียน 
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  7.1.2 ขั้นตอนที ่2 มุ่งเป้าหมายการปฏิบัติร่วมกันไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นคือแผนการด าเนินการ PLC ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนในช่วง
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน มีกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาและเป้าหมายนักเรียนด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
ท าการสอนหรือโรงเรียนต้องการเน้น ภาพรวมในขั้นตอนนี้กลุ่มตัวอย่างด าเนินการได้น้อยเพียงร้อยละ 71 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้ันตอนที่ 1 ที่ด าเนินการร้อยละ 100 ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ของการด าเนินงาน PLC เป็นการเตรียมความพร้อมในด าเนินงาน ครูจะต้องมีอุดมการณ์ค่านิยม 
และมีวิสัยทัศน์ทางวิชาชีพร่วมกันโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของนักเรียนส่งเสริมให้มองเห็นจุดมุ่งหมาย
และสร้างพลังส าหรับการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาไทยและผลการเรียนรู้
ของนักเรียน (รจนา บุญลพ และกาญจนา ภัทราวิวัฒน์, 2563) สอดคล้องกับ มนตรี แย้มกสิกร (2559) 
ที่กล่าวถึงขั้นตอนนี้ว่า การท างานร่วมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะมาเป็นทีมเดียวกันได้นั้น
ทุกคนต้องมีมุมมองและค่านิยมที่คล้ายคลึงกันว่าการพัฒนาวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนเป็นประเด็นส าคัญที่สุด มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองร่วมกันภายใต้
ความร่วมมือระหว่างเพื่อน ๆ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้ได้ผลควรส่งเสริมในขั้นตอนนี้ให้โรงเรียน
ด าเนินการได้เพ่ิมข้ึน 
  7.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ โดยภาพรวมสภาพ
ความร่วมมือรวมพลังที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างด าเนินการได้เพียงร้อยละ 64 โดยพบ
ความร่วมมือรวมพลังเหล่านี้ในกลุ่มหรือทีม PLC บางกลุ่มในการร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและ
ร่วมอภิปรายในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แนวคิด วิธีปฏิบัติ 
การสร้างสื่อ แนวทางวิธีการสอน การวัดประเมินผล แนวทางการพัฒนาและความเป็นไปได้ที่จะน าแผนนั้น
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และความส าเร็จของการพัฒนาพฤติกรรมหรือเป้าหมายร่วมกัน สภาพความร่วมมือ
รวมพลังที่พบด าเนินการเพียงร้อยละ 64 นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ กนิษฐ์ ศรีเคลือบ และสุวิมล ว่องวาณิช 
(2554, อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ปิยพงษ์ คล้ายคลึง และกนิษฐ์ ศรีเคลือบ, 2556) 
ซึ่งได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครู 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านการพัฒนาสื่อแหล่งการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการพัฒนาตนเอง ตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา มีระดับความส าเร็จประมาณร้อยละ 60-79 ซึ่งความร่วมมือรวมพลังเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การปฏิบัติงานของคร ู 
  7.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่ 5 การสนทนาที่มุ่งสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวมในขณะลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตามกระบวนการ PLC 
ของครูในโรงเรียนโดยคณะผู้วิจัย พบว่า โดยภาพรวมสภาพโรงเรียนในสังกัดด าเนินการในขั้นตอนนี้ได้
เพียงร้อยละ 51 หรือเพียงครึ่งหนึ่งของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด ครูไม่ค่อยเปิดชั้นเรียน สังเกตชั้นเรียน และ
สะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน เป็นปัญหาที่พบเหมือนกับที่ศึกษาโดย พรรณทิภาภรณ์ อภิปริญญา และจุไรรัตน์ 
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สุดรุ่ง (2561) ซึ่งศึกษาสภาพและปัญหาการสร้าง PLC ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2 พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่จัดตั้งทีม PLC แต่ปัญหาที่พบคือ ครู
ไม่สังเกตการสอนหรือศึกษาปัญหากับเพ่ือนครู ขั้นการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม มีการสร้างกิจกรรม
เชื่อมโยงหลักสูตร ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน แต่ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ครูไม่ร่วมประชุมตามก าหนด 
ในขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ร่วมวงสนทนาจากสิ่งที่ปฏิบัติจริง พบปัญหาคือ ผู้บริหารติดตาม
ไม่สม่ าเสมอ ในขั้นการสะท้อนผล พบว่าครูส่วนใหญ่ได้น าประสบการณ์ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
แต่ปัญหาส่วนใหญ่ คือ โรงเรียนไม่ก ากับติดตาม ผลการศึกษาที่พบนี้แตกต่างจากข้อมูลจากเครื่องมือ
ชุดที่ 2 คือ แบบทดสอบความรู้ PLC หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลว่าครูยังไม่เคยเปิดชั้นเรียน
มากถึงร้อยละ 70 มีเพียงร้อยละ 19 ตอบว่าเคยเปิดชั้นเรียนแล้ว 1 ครั้ง ช่องว่างของข้อมูลที่พบถือเป็น
ช่องว่างของการพัฒนา ซึ่ง มนตรี แย้มกสิกร (2560) กล่าวว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 3 ข้อจะส่งผลต่อ
การลดประสิทธิภาพกระบวนการ PLC ลง ได้แก่ 1) ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเชื่อพ้ืนฐาน เช่น 
เชื่อว่าครูผู้สอนเป็นเจ้าของห้องเรียนแต่เพียงผู้เดียว (King of the classroom) ครูจึงสอนในห้องเรียนของตน
อย่างไรก็ได้ ไม่มีใครรู้ได้ยกเว้นนักเรียนเท่านั้นที่จะสามารถรับรู้ได้ 2) ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
กระบวนการ PLC เช่น เข้าใจว่าด าเนินการตามกลยุทธ์ PLC ตามกระบวนการในคู่มือถือว่าได้ด าเนิน
กระบวนการ PLC แล้ว แต่ความเป็นจริงต้องเพ่งเล็งที่คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 3) ความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนของฝ่ายบริหาร ที่เข้าใจว่าสนับสนุนส่งเสริมด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูแล้วถือว่าฝ่าย
บริหารได้ด าเนินการส่งเสริม PLC แล้ว ซึ่งในความเป็นจริง ฝ่ายบริหารต้องก าหนดบรรทัดฐานการปฏิบัติ 
PLC ทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น เวลาประชุม ฝึกการรับฝังอย่างสุนทรียสนทนา 
 7.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด จ านวน 350 คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 300 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อีก
จ านวน 50 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และนักวิชาการศึกษาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร แม้ว่า
การวิจัยจ านวนมากไม่เห็นด้วยกับการจัดอบรมที่กล่าวว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนนัก แต่ในมุมมอง
ของผู้วิจัยมีแนวคิดว่า การอบรมยังมีความจ าเป็นต้องใช้กับครูในโรงเรียน ส่วนที่จะต้องท าให้เ กิด
ประสิทธิภาพหลังการอบรมนั้น คือ การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
 7.3 การด าเนินงาน KSPPLC63 ระดับเครือข่ายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เอกสารที่เกิดจากการด าเนินงาน PLC ของครูที่เข้าร่วมโครงการ TSIP ตามแนวทางคุรุสภาได้
น าส่งเป็นข้อมูลลงในระบบ TRAINFLIX KSPPLC63 ซึ่งพบว่า ครูปฏิบัติได้น้อยมากมีเพียงร้อยละ 14 ของคน
ที่เข้าร่วมโครงการที่ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบได้ส าเร็จ การส่งข้อมูลลงในระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวก
อย่างยิ่งต่อครูในการด าเนินงาน PLC โดยข้อมูลในระบบ TRAINFLIX KSPPLC63 จะยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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เข้าถึงได้ทุกที่  ทุกโอกาสและทุกเวลา ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนางานหน้าที่ครู เช่น 
กระบวนการ PLC การวิจัยชั้นเรียน และการเสนอคลิปการสอน ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการด าเนินงาน PLC คือ ความใส่ใจของผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูด าเนินการ PLC 
เห็นได้จากผู้บริหารโรงเรียนสองแห่งในโครงการได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันจนครูสามารถ
ด าเนินการส าเร็จผล และเป็นไปตามที่ มนตรี แย้มกสิกร (2561) กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการ PLC คือ จะต้องเป็นการน าอย่างมีวิสัยทัศน์ทางวิชาการที่คมชัด จะต้องมี
ความเข้าใจหลักการ ปรัชญาพ้ืนฐาน กระบวนการท างานของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ถูกต้อง
ก่อนเป็นล าดับแรก จากนั้นผู้บริหารจะต้องใช้บทบาทของการบริหารเป็นการจัดการให้เกิดร่วมมือร่วมใจ 
เกิดเป็นความเห็นร่วมกัน ไม่ใช่เป็นการสั่งการ หากแต่เป็นความเห็นร่วมและจะรับผิดชอบร่วมกัน จากนั้น
การจัดการการบริหารข้อมูลภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องท าให้ภาพย่อย ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละจุด
ของโรงเรียน มารวมตัวเพ่ือฉายภาพทิศทางของโรงเรียนให้เป็นภาพรวมที่ชัดเจน และบทบาทของผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้คอยสร้างทีมประเมินแต่ละกลยุทธ์ แต่ละภารกิจและสุดท้ายประเมินความก้าวหน้าของวิสัยทัศน์ 
ว่าด าเนินการไปได้ประมาณร้อยละเท่าไรของเป้าหมายรวม บทบาทของผู้บริหารเช่นนี้จะท าให้เกิดการท างาน
แบบมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ต้องมารอค าสั่งรายวันจากผู้บริหาร แต่เป็นแบ่งปันความรับผิดชอบ
และแบ่งปันการน าลงไปทุกภาคส่วน จะท าให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงานร่วมกันได้ 
 สรุปผลการวิจัย การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พบสภาพจริงที่เป็นอยู่และปัญหาที่รอคอยการแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
เช่น มีการประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC ทั้งในสถานศึกษาและในระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งผลการทดสอบความรู้ PLC ของกลุ่มตัวอย่างให้ทราบชัดเจนว่าครูมีความรู้เกี่ยวกับ 
PLC ในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 91) แต่ปัญหาคือครูไม่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนได้ แม้ว่าจะสอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิช (2561) ที่กล่าวถึงกรณีการขับเคลื่อนนโยบาย PLC 
ของประเทศไทยที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดที่ยังไม่มีความพร้อมหรือยังไม่เห็นคุณค่าของนโยบายหรือมีมุมมองที่ไม่ดีต่อนโยบายนั้น  
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจึงไม่ค่อยประสบความส าเร็จ ซึ่งมีปัญหาหลายข้อ เช่น เป็ นนโยบาย
จากบนลงล่าง ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย จึงไม่เห็นความส าคัญที่จะปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตาม
แบบไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นโยบายเป็นหลักการกว้าง ๆ ผู้น าไปปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ 
และอีกทั้งภาระงานสอนประจ าวันของครูมีปริมาณมาก จึงไม่เห็นความส าคัญของการด าเนินงาน PLC 
อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้มอบภารกิจการขับเคลื่อน
ให้กับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดได้เห็นความส าคัญของกระบวนการ PLC ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนจึงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนสังกัดให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายอย่างแน่นอน 
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8.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผู้บริหารการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
สถานศึกษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงใน
โรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครควรยกเรื่องนี้
ให้เป็นวาระส าคัญท่ีต้องเกิดข้ึนในโรงเรียน เนื่องจากระบบบริหารหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศไทย 
ที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระดับการบังคับบัญชา ถ้าผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องรับลูกให้แพร่หลายทั่วไปอย่างแน่นอน 
 2. ควรจัดทีมลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตามกระบวนการด าเนินงาน PLC อย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ  
 3. ควรจัดตั้งคณะกรรมการ PLC ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท างานร่วมกันอย่างจริงจัง
และร่วมพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น 
 4. ควรตั้งทีมพัฒนาระบบ EPLC เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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