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บทคัดย่อ
บทความนีเ้ป็นการเสนอแนวคดิเกีย่วกบัความส�าคญั ของการเปลีย่นแปลงสูช่มุชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพี 

(PLC : Professional Learning Community) โดยมีจุดมุ่งเน้นที่อาจารย์พยาบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะท�าให้อาจารย์พยาบาลมีความเข้มแข็งทางวิชาการได้อย่างแท้จริง เป็นการพัฒนาศิษย์

ร่วมกันของอาจารย์ โดยมองว่าเป็น“ศิษย์ของเรา”มากกว่ามองว่าเป็น“ศิษย์ของฉัน” ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนวทาง

การเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์

ออกมาเป็นแนวคิดของผู้เขียนตาม Road map กระบวนการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย Preparing 

Change, Managing Change และ Reinforcing Change เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล ต่อไป
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Abstract
This articl research explored ideas about the importance of the transition to the  

professional learning community (PLC) with a focus on nursing. The change towards PLC is the 

mean to strengthen academic competency among nurse instructors. It emphasizes on 

academic cooperation among instructors, who are invited to develop students with the view 

of “our students” rather than “my students.” The authors have proposed some guidelines for 

changing towards PLC from the literature review. A synthesis of those guidelines proposes a 

road map for the change process, which is divided in three phases: 1) preparing 

change, managing change, and reinforcing change to guide the transition to a professional 

learning community in the 21st century education.

Keywords: Professional Learning Community: PLC, Nurse Instructor, 21st Century Education

บทน�า 
 การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคนในประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นรากฐานส�าคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ โดยช่วย

ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม น�ามาซ่ึงความความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ แต่ใน

ศตวรรษที่ 21 สภาวการณ์ปัจจุบันทั่วโลกก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านสังคม 

วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้วิถีชีวิตของบุคคลมีการปรับเปลี่ยนภายใต้ความเร่งรีบ และการแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองการด�าเนิน

ชีวิตของตนเอง จะเห็นได้ว่ายุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในมิติ

การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ คอื ระบบการศกึษาต้อง “ก้าวข้ามสาระวชิา”ไปสูก่ารเรยีนรู ้“ทกัษะเพือ่การด�ารงชวีติ

ในศตวรรษที่ 21” ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง แต่ครูต้องออกแบบการเรียนรู้และอ�านวยความสะดวก 

(วิจารณ์ พานิช, 2555) สอดคล้องกับแนวคิดของการสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: 

Professional Learning Community) ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น

หัวใจส�าคัญ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร ที่พัฒนาจากแนวคิดมาจากองค์กร

แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาต่อมาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Sergiovanni, 1994) โดยรูปแบบการท�างานของ

ครูต้องเปลี่ยนจากท�างานคนเดียวเป็นการท�างานเป็นทีม โดยก�าหนดเป้าหมายร่วมกันในลักษณะของชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการ

ท�างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดผลลัพธ์ท่ีผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Hord (1997) ที่กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ประกอบด้วย 5 มิติ ประกอบด้วย 1) การ

สนับสนุนและการเป็นผู้น�าร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership) 2) การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์  

(Collective Creativity) 3) การแบ่งป ันคุณค่าและวิสัยทัศน ์ (Shared Values and Vision)  

4) การจัดสภาพที่เอื้ออ�านวย (Supportive Conditions) 5) การแบ่งปันบทเรียนส่วนบุคคล (Shared Personal 
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Practice) จะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นการเติมเต็มช่องว่างของการจัดการเรียนการสอนที่เกิด

จากการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในยคุนี ้สอดคล้องกบัแนวคดิของ นวรตัน์ 

ไวชมภู (2559) ที่กล่าวว่า การสร้างความพร้อมของครูพยาบาลที่จะรับมือกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่ง

ที่ท้าทายศักยภาพความสามารถของครูพยาบาลที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 ดงัน้ัน การสร้างชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ให้เกดิขึน้ในสถานศกึษาเป็นการกระตุน้ให้เกดิการวางแผน 

การลงมือปฏิบัติ การประเมินผลร่วมกันของครู เพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และเพ่ิมพูนคุณลักษณะท่ีจ�าเป็นของ 

ผู้เรียนให้เกิดขึ้น โดยอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันของครูและสถานศึกษา จะมีเครือข่ายร่วมปฏิบัติภายในท้อง

ถิน่ ซึง่การเปลีย่นแปลงคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ริม่จาก “การเรยีนรูข้องคร”ู เป็นตวัตัง้ต้นในการเรยีนรูท้�าให้

ครูมองเห็นแนวทางการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งการ

รวมตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ยากที่จะท�าเพียงล�าพัง โดยหวังผลให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบของสถาน

ศึกษา จ�าเป็นต้องสร้างความเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งออกมาจากภายในของครูอย่างแท้จริง และ

เป็นอ�านาจที่เกิดจากการสร้างพลังมวลชนโดยเริ่มจากภาวะผู้น�าของครู เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนา

สถานศึกษา (Fullan, 2001) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557) เรื่องกลยุทธ์การ

บริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 

กรงุเทพมหานคร พบว่า กลยทุธ์การบรหิารโรงเรยีนสูก่ารเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูวิ้ชาชพี ประกอบไปด้วยกลยทุธ์

หลัก 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 3) ด้านการวัดและประเมินผล จะ

เหน็ได้ว่าการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชีพ เพือ่ให้เป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารขบัเคลือ่นสถานศึกษานัน้เป็น

แนวทางที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการยกระดับการศึกษาทั้งระบบ และ

พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสากล เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต อีกทั้งเป็นการปฏิรูป

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นความส�าคัญของการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  

ผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี 

วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย์ พจนตันติ (2559) ที่กล่าวว่าการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะในศตวรรษที ่21 ถงึเวลาแล้วทีจ่�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ เปลีย่นวธิคีดิ เปลีย่นวธิกีารเรยีนรู ้และ

เปลี่ยนวิธีการพัฒนา 

 สรปุได้ว่า การสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพนัน้ ต้องมกีารเปล่ียนแปลงเกดิขึน้ในสถานศกึษาซึง่

เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เนื่องจากต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของครูหรืออาจารย์ รวมท้ังผู้บริหารในสถานศึกษา เพื่อ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบทความนี้ผู้เขียนขอใช้ค�าว่า “อาจารย์พยาบาล” แทนค�าว่า “ครู” ใน

ประเด็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล เพื่อให้มี

ความเหมาะสมกับบริบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
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ศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู ้เขียนเสนอแนวทางตาม Road Map กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย Preparing Change, Managing Change และ Reinforcing Change 

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีมผีูใ้ห้นยิามมมุมองเดยีวกนั โดยมองว่าเป็นการรวมตวักนั มนียัยะแสดง

ถึงการเป็นผู้น�าร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์การรวมตัวของครูเพื่อท�างานสร้างสรรค์ น�าประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้

และนวตกรรมอื่น ๆ  ที่ตนเองทดลองใช้มาแลกเปลีย่นแบ่งปนักัน เกดิเป็นการสร้างความรู้หรอืยกระดับความรูใ้น

การท�าหน้าทีค่รจูากประสบการณ์ตรง และจากการเทยีบเคียงกบัทฤษฎทีีม่คีนศกึษาและเผยแพร่ไว้ โดยครทูีเ่ป็น

สมาชิกต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้

ที่จัดให้แก่นักเรียน ไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจเฉพาะในส่วนของวิชา หรือชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจ

ส่วนของวิชาและชัน้เรยีนอืน่ ๆ  ด้วย (Richard, 2010 อ้างใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื) 

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีมพ้ืีนฐานมาจากภาคธรุกจิเก่ียวกบัความสามารถขององค์กรในการเรยีนรู ้เป็นการ

น�าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์โดยอธิบายว่า เปรียบเทียบให้ “โรงเรียนเป็นองค์กร” นั่นไม่ 

เหมาะสมและถูกต้อง แท้จริงแล้วโรงเรียนมีความเป็น “ชุมชน” มากกว่าความเป็นองค์กร ซึ่งความ

เป็น“องค์กร”กับ“ชุมชน” มีความแตกต่างกันที่ความเป็นชุมชนจะเชื่อมโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด 

และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความ

สมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในลกัษณะทีย่ดึตามระดบัลดหลัน่กนัลงมา (Hierarchical Relationships) ซึง่มกีลไกการ

ควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อ�านาจเป็นหลัก ในขณะท่ี 

“ชุมชน” จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Thompson, Gregg & Niska, 2004) 

โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการเรียนรู้แบบเก่าอย่างสิ้นเชิง นั่นคือเป็นยุคความรู้

ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถ่ายโอน และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายนิ้ว 

(วิจารณ์ พานิช, 2555) 

สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการร่วมมือร่วมใจของครูและผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการ

วางแผนและมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัจนเกดิเป็นวฒันธรรมของการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ ระหว่างครูด้วยกันหรือครูกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์ส�าหรับครูทุกคน มีการวางแผน

การด�าเนนิงานอย่างเป็นขัน้ตอน มคีวามชดัเจน ท�าให้วชิาชพีครมีูความเข้มแขง็ทางวชิาการได้อย่างแท้จรงิ เป็นการ

พัฒนาศิษย์ร่วมกันของครู โดยมองว่าเป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน” 

ความส�าคัญของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

หัวใจส�าคัญที่สุดของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ คือ เป็นเครื่องมือในการด�ารงชีวิตท่ีดีของครูในยุค

ศตวรรษที ่21 โดยให้ครรูวมตัวกนัเป็นชมุชน (Community) ท�าหน้าท่ีเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ“ปฏิรูป”การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือ ครูร่วมกันด�าเนิน
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ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

การเพือ่ให้การปฏริปูการเรยีนรูด้�าเนินคู่ขนาน และเสรมิแรงกนัทัง้จากภายในและภายนอก (วจิารณ์ พานชิ, 2555) 
รูปแบบการท�างานของครูจึงต้องเปลี่ยนจากท�างานคนเดียวเป็นการท�างานเป็นทีม ก�าหนดเป้าหมายร่วมกันใน
ลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้
เกดิวัฒนธรรมในการท�างาน พฒันางานอย่างต่อเนือ่ง เน้นให้เกดิผลลพัธ์ทีผ่ลสมัฤทธิเ์ป็นรายบคุคลอย่างเท่าเทยีม
กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยโดยของ Hord (1997) ในการด�าเนินการรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพน�าไป
สูก่ารเปล่ียนแปลงเชงิคณุภาพทัง้ด้านวชิาชพีและผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน จากการสงัเคราะห์รายงานการวิจยัเกีย่ว
กบัโรงเรยีนทีม่กีารจดัตัง้ชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพี โดยใช้ค�าถามว่า โรงเรยีนดงักล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างทีแ่ตก
ต่างไปจากโรงเรียนทัว่ไปทีไ่ม่มชุีมชนแห่งวชิาชพี และถ้าแตกต่างแล้วจะมผีลดต่ีอครผููส้อนและต่อนกัเรยีนอย่างไร
บ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้ (วรลักษณ์ ชูก�าเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทองและชวลิต เกิดทิพย์, 2557)

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความ
รู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบ
ต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดี
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกต
อย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้น จนตระหนักถึงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  ที่
จ�าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็น
ผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา และอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ เป็นคุณค่าเกิดขวัญก�าลังใจต่อการปฏิบัติ
งานให้ดียิ่งขึ้น ที่ส�าคัญคือ สามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า มีความ
ก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่า
ที่พบในโรงเรียนแบบเก่าตลอดจน มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและ
ยั่งยืน

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลด
อัตราการตกซ�้าชั้น และจ�านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียน 
ลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ีสูงข้ึนอย่างเด่นชัด เมื่อ
เทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิ
หลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน

กล่าวโดยสรุป ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และ
นักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ 
ร่วมกัน โดยท�างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น�าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชพีเปลีย่นแปลงคณุภาพตนเอง สู่คณุภาพการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นความส�าเรจ็หรือประสทิธผิลของ 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ และความสุขของการท�างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับ

ชาติ โดยแต่ละลักษณะจะแบ่งตามระดับของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อย (Learning Community) ดังนี้ 

1. ระดบัสถานศกึษา (School Level) คอื ชมุชนการเรียนรูท้างวชิาชพีทีข่บัเคลือ่นในบรบิทสถานศกึษา 

หรือโรงเรียน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย คือ 

1.1 ระดับนักเรียน (Student Level) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้

ขึ้น จากอาจารย์และเพื่อนนักเรียนอื่น ให้ท�ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค�าตอบท่ีสมเหตุสมผลส�าหรับตน นักเรียนจะ

ได้รับการพัฒนาทักษะที่ส�าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้

1.2 ระดบัผูป้ระกอบวชิาชพี (Professional Level) ซึง่ประกอบด้วยครผููส้อนและผูบ้รหิารของโรงเรยีน 

โดยใช้ฐานของ“ชุมชนแห่งวิชาชีพ”เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน จึงเรียกว่า“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนจะต้องมาร่วมกันพิจารณาททบทวนเร่ืองนโยบาย การปฏิบัติ

ต่าง ๆ และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่า

นี้ เพื่อให้สามารถบริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรยีนได้อย่างมีประสทิธิผล อีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว

น�ามาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น  

มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมของการท�างานที่ดีต่อกันของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง

1.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) จะครอบคลุมถึงผู้ปกครอง สมาชิก

ชุมชน ผู้น�าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จ�าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุ

ผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ของชุมชนเหล่านี ้

ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการ

ศกึษาได้ โดยการให้การดูแลแนะน�าการเรยีนทีบ้่านของนกัเรยีน รวมทัง้ให้การสนบัสนนุแก่คร ูและผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้

2. ระดับกลุ่มเครือข่าย (Cluster Level) คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีขับเคลื่อนในลักษณะการ

รวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมุ่งมั่นรวมกันสร้างชุมชน เครือข่าย ภายใต้

วัตถุประสงค์ร่วม คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก�าลังใจ สร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาวิชาชีพ

ร่วมกัน อาจมีทั้งการเป้าหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

 2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพครู

ระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมอืกันของสถาบนัต่าง ๆ  จะท�าให้เกดิพลงัการขบัเคลือ่น การแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ทางวิชาชีพ การแลกเปล่ียนหรือร่วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเก้ือหนุนเป็นกัลยาณมิตร คอยสะท้อนการ

เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน กรณีตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มของโรงเรียนใน

ประเทศสิงคโปร์เพื่อร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยน และสะท้อนร่วมกันทางวิชาชีพ อีกหนึ่งกรณีตัวอย่าง การจัดชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มโรงเรียนเบญจมิตร จังหวัดสงขลา ที่เป็นการรวมตัวกันของโรงเรียนจ�านวน 6 

โรงเรยีน เพือ่จดัพืน้ทีใ่ห้ครแูต่ละโรงเรียนมาร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู ้น�าเสนอผลงาน ถอดบทเรยีน และสะท้อนคดิ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ
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ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

 2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพื้นที่เปิดกว้างให้สมาชิกวิชาชีพครู

ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของผู้เรียนเป็น

หัวใจส�าคัญ สมาชิกที่รวมตัวกันไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บนความมุ่งมั่น สมัครใจ ใช้อุดมการณ์ร่วม

เป็นหลักในการไหลรวมกันเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กรณีตัวอย่างเช่น ชุมชนการเรียนรู้ “ครูเพื่อศิษย์” 

ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ที่สร้างพื้นที่ส่วนกลางส�าหรับวิชาชีพครูให้จับมือร่วมกันเป็นภาคีร่วมพัฒนา 

“ครูเพื่อศิษย์”มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย (วิจารณ์ พานิช, 2555)

3. ระดับชาติ (The National Level) คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยนโยบายของรัฐที่มุ่ง

จัดเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ของชาติ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความร่วมมือ

ของสถานศึกษาและครู ที่ผนึกก�าลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ ดังกรณีตัวอย่าง นโยบาย

วสิยัทศัน์เพ่ือความร่วมมือของกระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศสงิคโปร์ จัดให้มชีมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีของชาติ

สงิคโปร์เพือ่มุง่หวงัขับเคลือ่นแนวคดิ “สอนให้น้อย เรยีนรูใ้ห้มาก” (Teach Less, Learn More) ให้เกิดผลส�าเรจ็

สอดคล้องกับ วิเชียร ไชยบัง (2555) ผู้อ�านวยการโรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้น�าแนวคิดการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ไปใช้ที่โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา สรุปได้ว่า โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา

จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-Based Learning (PBL) ซึ่ง PBL เป็นรูปแบบของ

การเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะใหม่อันจ�าเป็นในอนาคต และการจะพัฒนานวตกรรมนี้ขึ้นมาได้ ต้องเกิดจากการ

ท�างานจริง แล้วมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันหรือที่เรียกว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การใช้นวัตกรรม PBL 

เช่น เวลาท�างานครูคนใดท�าได้ ใครเจออะไร อะไรใช่หรือไม่ใช่ กลุ่มครูจะมาขมวดด้วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ซึ่ง

ทุกคนต้องการความเข้าใจทั้งหมดด้วยกัน สอดคล้องกับวรลักษณ์ ชูก�าเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต  

เกิดทิพย์ (2557) พบว่า ด้านรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียน

ในประเทศไทย ประกอบด้วย จดุเปลีย่นผ่านจากระบบปิดสูช่มุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีครทูีม่ด้ีวยการขบัเคลือ่น

ผ่านองค์ประกอบของชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีครูสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 บรบิทโรงเรยีนในประเทศไทย

ที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อเนื่องกันอย่างเป็นเหตุและผลอย่างเป็นล�าดับ ตามองค์ประกอบส�าคัญ 6 ด้าน ด้วยกัน 

ได้แก่ 1) ชมุชนกลัยาณมติรตามวถิไีทย ส่งผลให้เกดิความไว้วางใจและรบัฟัง 2) ภาวะผูน้�าเร้าศกัยภาพ ท�าให้เกดิ

การเผยตนของผูน้�าการเปลีย่นแปลง 3) วสิยัทัศน์เชงิศรทัธาร่วม ท�าให้เกดิพลงัเขม็ทศิวสิยัทศัน์ร่วม 4) ระบบเปิด

แบบผนึกก�าลังมุ่งสู่ผู้เรียน ท�าให้เกิดการเผยตนเป็นเจ้าของงานการเรียนรู้ 5) ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู ่

วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู ท�าให้เกิดเจตจ�านงร่วมพัฒนาวิชาชีพ 6) พื้นท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ

บนฐานงานจริง ท�าให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงบนฐานงานจริง เมื่อแต่ละพื้นที่มีการพัฒนา

ในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีปกติขององค์กร

 สรุปได้ว่า ความส�าคัญของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นมีคุณค่าและเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถเลือกระดับของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให ้

เหมาะสมกับสภาพ หรือบริบทของสถานศึกษา ตามความพร้อมของครู และผู้บริหาร โดยหัวใจของชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการร่วมมือร่วมใจของครู อาจเริ่มจากครูจ�านวนน้อย ๆ 

แต่เต็มใจที่จะเป็นผู้ริเร่ิม ไม่โดนบังคับ โดยไม่ท�าคนเดียว ห้องเรียนเดียว และแยกกันท�า ต้องมีทีม ร่วมคิด  
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ร่วมท�า ร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ แล้วค่อย ๆ  ขยายทีม โดยไม่สร้างความอึดอัดให้แก่ครูที่ยังไม่เข้าใจในความ
ส�าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือไม่อยากมีการเปลี่ยนแปลงเพราะชินกับแบบเดิม ๆ

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ.2553 มาตรา 4 กล่าวว่า “การศึกษา” เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย ตามมาตรา 6 คือการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคณุธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรม
ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยใช้แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ
ส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) ท่ีเช่ือว่าการสร้างความรู้เกิดข้ึนภายใน
ตัวของผู้เรียนเองโดยเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง เรียก
ว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) โดยมีหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือ
กระท�าในการสร้างความรู้ หรือเรียกว่า Active Construct (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) และสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของบูรเนอร์ ที่เชื่อว่ามนุษย์เลือกจะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) ท�าให้เกิดมาตรฐานการศึกษา
ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุก
แห่ง และเพือ่ใช้เป็นหลกัในการเทยีบเคยีงส�าหรบัการส่งเสรมิและก�ากับดแูล การตรวจสอบ การประเมนิผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนจบจากสถานศึกษาโดยมีทักษะท่ีเหมาะสมในการด�ารงชีพใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ดังนั้นระบบการศึกษาต้อง
มกีารพฒันาเพือ่ให้สอดคล้องกบัภาวะความเป็นจรงิ ซึง่เป็นยคุแห่งการพฒันาต่อยอดคดิค้นผลติภณัฑ์มาใช้อ�านวย
ความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพในการด�ารงชีวิต ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนจาก Passive 
Learning มาเป็น Active Learning โดยทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2551 ซ่ึงมี
อทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงด้านการศกึษา (รสสคุนธ์ มกรมณ,ี 2556) ประกอบด้วยทกัษะทีส่�าคญั 3 ทกัษะ ได้แก่ 
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยระบุ
หลักการหรือปัจจัยส�าคัญด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ 5 ประการ คือ 1) Authentic Learning ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริง หรือชีวิตจริง 2) Mental Model Building เป็นการเรียนรู้ในระดับสร้างกระบวน
ทัศน์ หรือการปลูกฝังความเชื่อหรือค่านิยม 3) Internal Motivation เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงผลักดันด้วยฉันทะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวคน ไม่ใช่ผลักดันด้วยอ�านาจของครูหรือพ่อแม่ 4) Multiple Intelligence มนุษย์เรามี
พหุปัญญา และเด็กแต่ละคนมีความถนัดหรือปัญญาที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิดต่างกัน 5) Social Learning การเรียน

รู้เป็นกิจกรรมทางสังคม (วิจารณ์ พานิช, 2555)



273ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

 วิชาชีพพยาบาลใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู ้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ราชกิจจา

นุเบกขา, 2553) ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความ

มีอิสระในการด�าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาอย่างต่อเนือ่ง และเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการประกนั

คุณภาพภายนอก (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและด�าเนินชีวิตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้

 จะเหน็ได้ว่าพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตแิละกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิให้

ความส�าคญัโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง เพือ่ให้สถาบนัการศกึษาทีผ่ลติพยาบาลมุง่เน้นการส่งเสรมิความรูค้วาม

สามารถด้านวิชาชีพพยาบาลและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากวิชาชีพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้องท�างานกับ

ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการทางสุขภาพ การเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่มี

ความซับซ้อนรุนแรงหรือโรคอุบัติใหม่ที่บทเรียนหรือการพยาบาลแบบเดิม ๆ ไม่อาจน�ามาใช้ในการแก้ปัญหา

สุขภาพได้ รวมทั้งการท�างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้อง

จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างผู้เรียนให้สามารถตระหนักรู้เข้าใจตนเอง สามารถสร้างการเรียนรู้และกรอบ

อ้างองิใหม่ท่ีถกูต้องอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ให้การพยาบาลได้เหมาะสมทนัต่อวิกฤตการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงในศตวรรษ

ที ่21 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาภายใต้มาตรฐานวชิาชพีพยาบาล ส่งผลให้สถาบนัการศึกษาทีผ่ลติวชิาชพี

พยาบาลไม่สามารถหยดุนิง่อยูก่บัทีห่รอืจดัการเรยีนการสอนแบบเดมิ ๆ  ดงันัน้ ควรมีการเปลีย่นแปลงการเรยีนรู ้

สูชุ่มชนการเรียนรู้ทางวชิาชพีพยาบาล สอดคล้องกบัแนวคดิของวจิารณ์ พานชิ (2555) ทีก่ล่าวว่า ชมุชนการเรยีน

รู้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือส�าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน ท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดยครูเป็นผู้

ลงมอืกระท�า (Actor) เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงให้แก่วงการศกึษา หรอืเป็นเครือ่งมอืปลดปล่อยครอูอกจากความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจสูค่วามสมัพนัธ์แนวราบ เพือ่ร่วมกันสร้างการเปลีย่นแปลงให้แก่การศกึษา และให้ผูเ้รยีนบรรลุ

ตามกรอบมาตรฐานทีต้ั่งไว้ โดยประเด็นทีต้่องค�านงึถงึ คือ การเป็นศตวรรษที ่21 ซึง่เป็นโลกแห่งการเปลีย่นแปลง

ที่รวดเร็วในทุก ๆ  ด้าน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนั้น การวางแผนโดยการจัดท�า 

Roadmap เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาลจึงเป็นเรื่อง

ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการเปลี่ยนนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าการท�างานและการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลไม่สามารถ

ท�างานอย่างโดดเด่ียว หรือแบ่งแยกกันท�าตามสายงาน ซึ่งเป็นการท�างานภายในกรอบแนวคิดเดิมท่ี 

มุง่เน้นเนือ้หาเพือ่สอนมากกว่าการเรยีนรู ้สอดคล้องกบั สวุณ ีอึง่วรากร (2558) ทีก่ล่าวว่า ครจูะต้องมกีารพฒันา

ตนเองอยูต่ลอดเวลาและเปลีย่นวสิยัทศัน์ในการจดัการเรียนรู ้ปรบัวธิเีรยีน เปลีย่นวธิสีอนจงึจะสามารถสร้างศษิย์

ให้มีคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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แนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล

  เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังในตัวผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 

สถาบนัการศกึษาทีผ่ลติวชิาชพีพยาบาลต้องมกีารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management) อย่างจริงจงั

และเป็นระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นวิชาชีพพยาบาล เพื่อให้อาจารย์พยาบาลใช้เป็นเคร่ือง

มือในการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ที่อาจารย์พยาบาลช่วยกันด�าเนินการ ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงนั้นต้องมีการวางแผนเป็นขั้นตอน ในบทความนี้จะน�าเสนอ Roadmap แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล ในมุมมองของผู้เขียนซึ่งได้จากการทบทวน

วรรณกรรมและสังเคราะห์ออกมาได้ 3 ขั้นตอนตามกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 1. Preparing Change เป็นข้ันตอนการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 

ขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ (ภาพ 1)

ภาพ 1 Preparing Change

แหล่งที่มา: https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/

change-management-process

 1.1 การก�าหนดยทุธ์ศาสตร์ว่าจะเปลีย่นแปลงอะไร (Define your change management strategy) 

เริม่จากอาจารย์พยาบาลร่วมกนัเรยีนรูแ้นวคดิการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ปรบั

เปลีย่นบทบาทอาจารย์ผูส้อน มาสูอ่าจารย์ผูส้ร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีน แล้วร่วมกนัสรปุว่าจะเปลีย่นแปลงอะไร 

อาจใช้ SWOT Analysis ช่วยในการวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย 

หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส�าคัญในการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต

1.2 การเตรียมทีมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Prepare your change management team) โดยการ

จัดต้ังแกนน�าอาจารย์พยาบาลในการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่สามารถจะเริ่มต้นด้วยคนเพียงคนเดียว จะต้องสะสมกลุ่มอาจารย์พยาบาลผู้ร่วม

อุดมการณ์สร้างพลังร่วมให้ได้มาก โดยการสร้างความเชื่อถือกันและกันข้ึนมาระดับหนึ่งก่อน เพื่อให้เกิดความ

เป็นทีม
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ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.3 พัฒนาเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Develop your sponsorship model) โดยจัดตั้งชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาลเพื่อน�าร่อง อาจเริ่มแบบไม่เป็นทางการ โดยการพูดคุยกันระดับภาค

วิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ประสบการณ์การเรียนรู้จากการสอนเก่ียวกับความส�าเร็จ ปัญหาอุปสรรค เพื่อ

ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากนั้นเมื่อประสบความส�าเร็จอาจขยายเป็น 

ชุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของอาจารย์พยาบาลระหว่างภาควชิา ตามด้วยระดบัสถาบนัการศกึษาทีผ่ลติวชิาชพี

พยาบาล โดยเพ่ิมความสม�า่เสมอในการแลกเปลีย่น เพราะเป้าหมายสดุท้ายของการเปลีย่นแปลงสูชุ่มชนการเรยีน

รูท้างวิชาชพีของอาจารย์พยาบาล คอื อาจารย์พยาบาลได้ปฏริปูตวัเองโดยเปลีย่นการออกแบบการเรยีนรู้ยคุใหม่

เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะอนาคตในศตวรรษที่ 21

 สรุปได้ว่า ขั้นตอน Preparing Change เปรียบได้กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงระยะยอมรับถึงความ

จ�าเป็น (Unfreezing) ของ Kurt Lewin ซึง่เป็นขัน้ตอนทีเ่งือ่นไขสภาพแวดล้อมและสถานภาพเดมิทีอ่งค์การเป็น

อยู่ขณะนั้นเกิดปัญหา ท�าให้การด�าเนินงานไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากการมีโครงสร้างการจัดรูปแบบงาน หรือ

เทคโนโลยทีีข่าดประสทิธผิล หรอืการทีพ่นกังานขาดทกัษะและเจตคตทิีเ่หมาะสม การเกดิวกิฤตการณ์เป็นตวัเร่ง

ให้ฝ่ายต่าง ๆ ยอมรับและเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

 2. Managing Change เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ (ภาพ 2)

ภาพ 2 Managing Change

แหล่งที่มา: https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/

change-management-process

 2.1 การวางแผนในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง (Develop Change Management Plans) ตามมุม

มองของผูเ้ขยีน องค์ประกอบใหญ่ ๆ  ทีต้่องวางแผนเพ่ือการเปลีย่นแปลง คอื การเปลีย่นแปลงบคุคล (Individual 

Change Management) ซึง่ต้องมแีกนน�าของอาจารย์พยาบาลเพือ่น�าการเปลีย่นแปลงตามประเดน็ทีไ่ด้จากการ

วเิคราะห์ในขัน้ตอน Preparing Change เป็นการลงมอืท�าให้เหน็ (Learning by Doing) จะท�าให้อาจารย์พยาบาล

ท่านอื่น ๆ ที่จับตามองอยู่เข้าใจว่าท�าไมต้องมี (PLC) หลังจากนั้นแกนน�าต้องใช้เทคนิคการโน้มน้าวให้เกิดการ

รวมตัวของอาจารย์พยาบาลทั้งหมดในองค์กร ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organizational Change 

Management) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก เพราะบุคคลเปรียบ

เสมือนเครื่องยนต์ที่ท�าให้รถวิ่งได้ เมื่อเครื่องยนต์มีความพร้อมรถก็วิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนที่ดี

จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
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 2.2 การลงมอืเปลีย่นแปลง (Take Action Implement Plan) เทคนคิการเปลีย่นแปลงมหีลายหลาก

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาลนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถท�าให้เป็นรูปธรรมได้ 

ดังนั้นเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของผู้เขียน คิดว่า การใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงแบบขยับทีละขยัก 

(shift and sync) โดยท�าการเปลี่ยนแปลงระดับภาควิชาแล้วหยุดดูผลกระทบ ค่อยขยับไปท�าท้ังวิทยาลัย เป็น

ขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงส่วนย่อยแล้วท�าไปทลีะส่วน (Stepwise Change) น่าจะเกดิรปูธรรมในการเปลีย่นแปลง

ได้ชัดเจนขึ้น

 สรุปได้ว่า ขั้นตอน Managing Change เปรียบได้กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงระยะด�าเนินการ

เปลีย่นแปลง (Changing) ของเคร์ิท เลวิน (Kurt Lewin) เป็นข้ันตอนของการน�าแผนงานวธิกีารและเทคนคิต่าง ๆ  

ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ต้องการ

 3. Reinforcing Change ขั้นตอนการเสริมการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้  

(ภาพ 3)

ภาพ 3 Reinforcing Change

แหล่งที่มา: https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/

change-management-process

 3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลง (Collect and Analyze Feedback) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ระยะเตรียมการและระยะเปลี่ยนแปลงมาวิเคราะห์ 

 3.2 ตามด้วยวินิจฉัยเพื่อค้นหาช่องว่างและแรงต้านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง (Diagnose Gaps 

and Manage Rresistant) ซึ่งการต่อต้านจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ และสามารถได้รับการแก้ไขได้ใน

เชงิรุก โดยการท�าความเข้าใจกบัอาจารย์พยาบาลภายในหน่วยงาน ว่าสิง่ทีต้่องการเปลีย่นแปลงเกดิประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนและตัวอาจารย์ 

 3.3 ด�าเนินการเพื่อมุ่งสู่ความส�าเร็จในการเปลี่ยนแปลง (Implement Collective Action and 

Celebrate success) โดยใช้เทคนิคท�าให้ตกกระไดพลอยโจน (Rationalization Trap) คือให้ท�าอะไรใหม่ที่

ส�าเร็จง่าย แล้วให้ความส�าเร็จนั้นสร้างความรู้สึกว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงควรท�า เพื่อจะได้ให้เขาท�าสิ่งใหม่ในทิศทางนั้น
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ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ต่อไป เช่น อาจารย์พยาบาลท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล 

ก็ให้ท่านสอนเรื่องความจ�าเป็นของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจว่าท�าไมต้องมีชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล ผลประโยชน์จะเกิดกับใคร ก็จะท�าให้ท่านกลายเป็นคนเชียร์ให้อาจารย์

พยาบาลท่านอื่น เห็นความจ�าเป็นของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล 

 สรุปได้ว่า ขั้นตอน Reinforcing Change เปรียบได้กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงระยะรักษาสภาพใหม่

ให้อยู่กับองค์การได้ถาวร (Refreezing) ของ Kurt Lewin ขั้นตอนนี้คือ การท�าให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้าน

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคงอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การตลอดไป

สรุป
 การเปล่ียนแปลงสูช่มุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีในศตวรรษที ่21 ของอาจารย์พยาบาล เป็นความท้าทาย

ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน ผ่านการรวมตัวของอาจารย์พยาบาลในการท�างานเป็นกลุ่มหรือทีม โดยการวางแผน

ภายใต้การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิดวงจรคุณภาพซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบตาม 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
 การวางแผนการเปลีย่นแปลงสูช่มุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพในศตวรรษที ่21 ของอาจารย์พยาบาล ตาม

กระบวนการ 3 ขั้นตอน ที่ได้กล่าวมานั้น เป็นเพียงการสังเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แล้วน�ามาประยุกต์เพื่อต่อยอดในการใช้เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล ซึ่งความส�าเร็จและความยั่งยืนนอกจากการ

วางแผนการเปลี่ยนแปลงตาม 3 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนั้น แกนน�าอาจารย์พยาบาล ถือเป็นผู้น�าที่ส�าคัญในการ

เร่ิมต้นเพือ่ผลกัดนัให้เกดิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีของอาจารย์พยาบาล และความยัง่ยนืจะอยูไ่ด้ต้องผ่านการ

ร่วมคิด ร่วมท�า ของอาจารย์พยาบาลทุกคนที่มีมุมองแบบเดียวกันเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
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