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บทคัดยอ (Abstract)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาระดับการบริหารจัดการชุมชนแหง การเรี ยนรู
ทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ และ 2. เปรียบเทียบระดับการ
บริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน
หนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2563 จำนวน 103 คน เนื่องจากข อมู ลกลุม
ตัวอยางเปนผูใหขอมูลการตอบที่มีความสำคัญและตองใหผูตอบสมัครใจในการใหขอมูลแบบสอบถาม
การสมัครใจในการใหขอมู ลของการวิจ ัยเครื่ องมื อที่ใชในการวิจ ัย ไดแก แบบสอบถาม เปนแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิต ิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแตกตางดวยคา t-test ผลการศึกษา
พบวา ระดับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยู ในระดั บมาก เมื่อพิจารณารายดา นทุ กดา นอยูใ นระดั บมาก โดย
เรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานทีมงานรวมแรงรวมใจ ดานการเปนผูนำรวม ดาน
โครงสรางสนับสนุนชุมชน ดานชุมชนกัลยาณมิตร ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ ดาน
วิสัยทัศนรวม ตามลำดับ การทดสอบสมมติฐานลักษณะสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตาง
กันทางดานเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน มีคาเฉลี่ยเกี่ยวกับระดั บการบริ หาร
จัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ ไม
แตกตางกัน สวนลักษณะสถานภาพของผูต อบแบบสอบถามทางดานอายุ แตกตางกัน มีระดับ การ
บริหารจัด การชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จัง หวัด
เพชรบูรณ แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ (Keywords): การบริหารจัดการ; ชุมชนแหงการเรียนรู; โรงเรียนหนองไผ
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Abstract

The objectives of this research were 1) to study the level of management of
professional learning community of Nongphai school, Nongphai District, Phetchabun
Province and 2) to compare the level of management of professional learning
community of Nongphai school, Nongphai District, Phetchabun Province. Collecting the
data from 103 of administrators, teachers and personnel in Nongphai School, Nongphai
District, Phetchabun Province in academic year 2020. As the data of the respondents
were important, the respondents must voluntarily provide the information. The research
tool was a questionnaire, which contained the checklist section and the 5-level rating
scale section. Data were analyzed in terms of frequency, means, standard deviation, ttest. The research results found out that the overall of management of professional
learning community of Nongphai school, Nongphai District, Phetchabun Province was at
a high level. When considering each aspect, all aspects were at a high level. In the order
of the sides with descending mean as follows: collaborative teamwork, shared
leadership, supportive structure, caring community, professional learning and
development, shared vision, respectively. The test compared the characteristics and
status of the respondents at different from sex, educational level and experience were
average the level of management of professional learning community of Nongphai
school, Nongphai District, Phetchabun Province wasn’t different. The characteristics and
status of the respondents at different from age was average the level of management of
professional learning community of Nongphai school, Nongphai District, Phetchabun
Province was statistically significant at a level of 0.05.
Keywords: Management; Learning Community; Nongphai School
บทนำ (Introduction)
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2567) กลาวถึง การพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว คือ 1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการ
และสมรรถนะทางวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนใฝรู และแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข เพื่อเปนเปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 2) สังคมไทยเปนสังคมแหง
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู มีการสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยสินทาง
ปญญาเพื่อการเรียนรู นำไปสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน มีสุขภาวะ ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติ
สุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 3) สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการพัฒนาคนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
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ใชเพื่อการศึกษาและเรียนรู มีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจสู
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการระดมทรัพยากร และความรวมมือ
จากทุกภาคสวน รวมทั้งความรวมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากขึ้นอันจะนำไปสูความสามารถใน
การรวมมือ และแขงขันของประเทศและการอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศั ยและ
เกื้อกูลกัน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) ปจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำเปนตองเปนผูมีความรู ความสามารถ เพื่อใหเปนผูที่ สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึ กษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่อง และจริงจัง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) เพื่อให
สอดคลองกับหลักการที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันวา การที่ครูมีความรู ทักษะ
ที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหมใหมีสมรรถนะที่ดียอมสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน
ของนักเรี ยน (Darling-Hammond, 1999 และ Brookfield & Stephen, 1995) โดยแนวทางหนึ ่ง ที่
สามารถนำมาใชเพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพดังกลาวไดนั้น คือ การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิ ชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) เนื่องจากแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพนี้นับเปน
เครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู ซึ่งชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจะเปนการรวมตั ว การ
รวมใจ การรวมพลัง การรวมทำ และการเรียนรูรวมกันของครู คณะผูบริหารสถานศึกษา คณะผูบริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ที่มี
วิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน ดำเนินการแบบทีมเรียนรู โดยครูเปนผูนำรวมกั น และ
ผูบริหารเปนผูดูแลสนับสนุน เพื่อรวมเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสูคุณภาพการ
จัดการเรียนรูที่เนนความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสำคัญและความสุขของการทำงานรวมกัน
ของสมาชิกในชุมชน โดยมีเปาหมายหลักคือเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (ชูชาติ พวงสมจิตร. 2560)
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในวงการ
การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งมีผลงานวิจัยยืนยันตรงกันวาแนวคิดดังกลาวการประยุ กตใช
แนวคิดดังกลาวในการพัฒนาโรงเรียนจะสงผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได
อยางมีประสิทธิผล (Stoll. et al., 2003) การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูสูการเปนครูมืออาชีพตลอดจน
การพัฒนาโรงเรียนภายใตการแขงขันทางการศึกษาดวยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากลที่ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นปจจุบันประเทศผูนำทางการศึกษาโลกหลายแหง เชนเกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร เปนตน
ไดนำแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมี
ผลลัพธเปนที่ประจั กษแล ววา ชุมชนแหง การเรียนรู ทางวิชาชี พเป นเครื่ องมื อสำคัญในการปฏิรู ป
การศึ กษาเพื ่ อการพั ฒนาอย างยั ่ง ยื น (Vescio, Ross & Adam, 2008) ประเทศไทยตระหนั กถึ ง
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพดังระบุใน
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดกลยุทธการดำเนินงานเพื่ อสง เสริม
ใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูของครูในพื้นที่ในโรงเรียนเดียวกัน และระหวางโรงเรียนหรือองคกรอื่นๆ
ตลอดจนแผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายทางการศึกษาที่มุงเนนการปฏิรูปการศึกษาอันเปนรากฐาน

ห น้ า | 342

วารสารการบริหารนิติบคุ คลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565

สำคัญในการพัฒนาคนของประเทศเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันกับนานาอารยประเทศทำให
กระแสชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเริ่มไดรับการกลาวถึงในกลุมของนักวิชาการและนั กการศึ กษา
ไทยและมีการศึกษาวิจัยกันอยางแพรหลายในปจจุบันทั้งนี้ การเปลี่ยนผานโรงเรียนสูการเปนชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพที่เอื้ออำนวยตอการแลกเปลี่ยนโดยการเรียนรูของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อใหเกิดการรวมมือรวมพลังในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองเพื่ อ
สรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพนั้นจะตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน ของ
ชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพทั้งในมิติการศึ กษาไทยและตางประเทศเพื่ อนำองคค วามรูท ี ่ไ ด
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน, 2561) การใหชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของการบริหารขับเคลื่ อนโรงเรี ยน
นั้นเปนแนวทางที่ม ีประสิ ทธิภาพและสง ผลดีต อการพั ฒนาคุณภาพการศึ กษา เปนการยกระดั บ
การศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหทัดเทียมกับสากล เสริมสรางทักษะการเรี ยนรู
แหงอนาคต อีกทั้งเปนการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเห็นความสำคัญของการออกแบบ การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนใหตรงตามความตองการของตัวผูเรียนเองและต อสัง คม
ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหไดผลดีเชนนั้น กระทำไดยากหากขาดความรวมมือร วม
ใจกันระหวางผูบริหารครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งกระทำโดยลำพังโดย
ปราศจากการใหความรวมมือกันระหวางโรงเรียนหรือบริหารจัดการกันเปนกลุม การสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูวิชาชีพ (PLC) จึงควรไดรับการสงเสริมใหมีขึ้นโดยอาศัยความรวมมือภายในกลุมโรงเรี ยนระดั บ
พื้นที่ใหเกิดเปนความรวมมือกันเพื่อการใหบริการทางการศึกษาแกผูเรียนตอบสนองความตองการ
ทางการศึกษาแกประชาชนในพื้นที่ (มินตรา ลายสนิทเสรีกุล, และปยพงษ สุเมตติกุล, 2557)
จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาวขางตน จะเห็นวาการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพใหเกิดขึ้นในโรงเรียนจะชวยสรางความสามัคคีแกหมูคณะกระตุนใหเกิดการวางแผนลงมือ
ปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติรวมกันมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเพิ่มพูนคุณ ลักษณะที่จ ำเป น ของ
ผูเรียนใหเกิดขึ้นโดยอาศัยความรับผิดชอบรวมกัน ของครู ทั้งโรงเรียน ดังนั้น ผูศึกษาจึง เลือกที่จ ะ
ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อผลลัพธแหงการสรางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาศึกษาระดับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน
หนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารจัด การชุมชนแหงการเรียนรูทางวิ ชาชี พของ
โรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
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วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจ ัยครั้ง นีค้ ณะผูวิจ ัยออกแบบการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดย
คณะผูวิจัยไดมุงศึกษาการบริหารจัดการชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรีย น ซึ่ง กำหนด
ขอบเขตดานเนื้อหาของการบริหารจัด การชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพไว 6 ดาน ดังนี้ 1. ดา น
วิสัยทัศนรวม 2. ดานทีมงานรวมแรงรวมใจ 3. ดานการเปนผูนำรวม 4. ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาวิชาชีพ 5. ดานชุมชนกัลยาณมิตร และ 6. ดานโครงสรางสนับสนุนชุมชน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชใ นการวิจ ัยครั้ง นี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2563
จำนวน 141 คน รวมจำนวน 144 คน (โรงเรียนหนองไผ, 2564) โดยมีวิธีการกำหนดกลุ มตัว อยา ง
จากการเปด ตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ไดกลุมตัวอยา ง จำนวน 130 คน และสุมกลุมตัวอยา งโดยวิธีการสุมอยา งงา ย (Simple
random sampling) ตามขนาดของกลุมตัวอยา งเนื่องจากขอมูลกลุมตัวอยางเปนผูใ หขอมูลการ
ตอบที่มีความสำคัญและตองใหผูต อบสมัครใจในการใหขอมูลแบบสอบถามการสมัค รใจในการให
ขอมูลของการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเปนลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการแบบตั ว เลื อ ก (Checklist) แบ ง ออกได เ ป น 2 ส ว น ได แ ก ส ว นที ่ 1
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน
หนองไผ อำเภอหนองไผ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ แบบสอบถามแบบมาตราส ว นมี ล ั ก ษณะเปน
แบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิรธ (Likert’s rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับ
5 หมายถึง มีการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ อยูในระดับมากที่สุด จนไปถึงระดับ
1 หมายถึง มีการบริหารจัดการชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพ อยูใ นระดับนอย ซึ่ง การแปลผล
ระดับคาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยูใ นระดับ
มากที่สุด จนไปถึงระดับ คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการชุมชนแหง การเรียนรู
ทางวิชาชีพอยูในระดับนอย โดยเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาไมต่ำกวา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบ
หาคา ความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผลของคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาที่ไ ดมีคา เทา กับ 0.89 ถือวา ยอมรับได สามารถเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางได
(Kajornatthapol P., et. al., 2020)
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดดำเนิน การเก็บรวบรวมข อมู ล
ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางตามจำนวนที่ไดกำหนดไวขางตนและนำขอมูล
ที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อนำขอมูลมาประกอบการสรุปผลและอภิ ปราย
ผลการวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงคการวิจัยตอไป
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
คณะผูวิจัยไดดำเนินการกำหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอมู ลทางสถิติ
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 1. สถิติพื้นฐานการ
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา คณะผูวิจัยนำมาใชเพื่อการอธิบายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของการแจก
แจงขอมูลตัวแปร โดยใชโปรแกรมสำเร็จ รูป สำหรับกำหนดการวัด เปนการหาคา เฉลี่ยรอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. สถิติการวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน คณะผูวิจัยนำมาใช
เพื่อวิเคราะหที่ตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติทดสอบ t (t-test Independent)
ผลการวิจัย (Research Results)
ข อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู  ต อบแบบสอบถามการวิ จ ั ย นี ้ จำนวน 103 คน พบว า ผู  ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 69.90 และเพศชาย จำนวน 31
คน คิดเปนรอยละ 30.10 มีอายุนอยกวา 45 ป จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 65.10 และมีอายุ
มากกวา 45 ป จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 34.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 61 คน
คิ ด เป น รอ ยละ 59.20 และระดั บ สู ง กวา ปริญ ญาตรี จำนวน 42 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 40.80
ประสบการณการทำงานมากกวา 10 ป จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 61.20 และมีประสบการณ
การทำงานนอยกวา 10 ป จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 38.80
การวิเคราะหระดับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน หนอง
ไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥= 4.05) เมื่อพิจารณารายดานทุก
ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานทีมงานรวมแรงรวมใจ,
ดานการเปนผูนำรวม, ดานโครงสรางสนับสนุนชุมชน, ดานชุมชนกัลยาณมิตร, ดานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ, ดานวิสัยทัศนรวม (𝑥𝑥𝑥= 4.15, 4.14, 4.08, 4.03, 4.02, 3.96) ตามลำดับ
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการชุมชนแหง การเรียนรู ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ ภาพรวมและรายดาน
ดา
การบริหารจัดการชุมชน
น
S.D.
แปลผล
𝑥𝑥𝑥
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ที่
1 ดานวิสัยทัศนรวม
3.96 0.77
ระดับมาก
2 ดานทีมงานรวมแรงรวมใจ
4.15 0.72
ระดับมาก
3 ดานการเปนผูนำรวม
4.14 0.68
ระดับมาก
4 ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ 4.02 0.63
ระดับมาก
5 ดานชุมชนกัลยาณมิตร
4.03 0.77
ระดับมาก
รวมเฉลี่ย
4.07 0.70
ระดับมาก
การวิเคราะหระดับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน หนอง
ไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ โดยเมื่อพิจารณาเปนรายแตละดาน ดังนี้
1. ดานวิสัยทัศนรวม อยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥= 3.96) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษามีการสรา งคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน, ผูบริหารสถานศึกษาสรางความตระหนักถึง
คุณ คา ของตนเองและของงานบริหารจัด การ, ผูบริหารสถานศึกษามี การสรา งเปา หมายของ
สถานศึกษาที่สัมพัน ธกัน กับเปาหมายรวมของชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพ (𝑥𝑥𝑥= 4.00, 3.98,
3.97) ตามลำดับ
2. ดานทีมงานรวมแรงรวมใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมการยอมรับ และความเชื่อถือไววางใจในการทำงานรวมกัน,
ผูบริหารสถานศึกษา และครูมีการรวมมือกันปฏิบัต ิง านตามบทบาทหนา ที่ที่ไ ดรับมอบหมาย,
ผูบริหารสถานศึกษา และครูมีการเรียนรูของทีมดวยหลักการมีสวนรวม (𝑥𝑥𝑥= 4.31, 4.30, 4.26)
ตามลำดับ
3. ดา นการเปน ผูน ำรวม อยูใ นระดับมาก คา เฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจ ารณารายขอ พบวา
ผูบริหารสถานศึกษามีรูปแบบความคิดและมุมมองที่เปดกวาง, ผูบริหารสถานศึกษามีหลักความ
สนใจ แบบแผนความคิดอาน การมีความคิดสรางสรรคแบบกลุม, ผูบริหารสถานศึกษามีการควบคุม
เกณฑมาตรฐานการเปนผูนำที่ดี และผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยหลักการมีผูนำที่ดี (𝑥𝑥𝑥= 4.53, 4.51, 4.19, 4.19) ตามลำดับ
4. ดานการเปนผูนำรวม อยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥= 4.02) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูที่มปี ระสบการณที่มีความพรอมและมี
ความสามารถในการปฏิบัต ิง านคนเดียวกับกลุมครูใหมที่จะมีน วัตกรรมใหม ๆ ในการทำงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่งใหม ๆ ซึ่ง กัน และกัน, ผูบริหารสถานศึกษามีหลักการสรางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดเก็บ, ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมแหลง เรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และผูบริหารสถานศึกษามีการนำองคความรูที่ดีมาใชและแบงปนบทเรียนออนไลนสูการปฏิบัติ (𝑥𝑥𝑥=
4.28, 4.21, 4.17, 4.17) ตามลำดับ
5. ดา นชุมชนกัลยาณมิต ร อยูใ นระดับมาก (𝑥𝑥𝑥= 4.03) เมื่อพิจ ารณารายขอ พบวา
ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันสรางหลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรม, ผูบริหาร ครู และ
บุค ลากรมีวัฒนธรรมความรวมมือเพื่อเปาหมายทางการเรียนรู, ผูบริหาร ครู และบุค ลากรมีการ
บริหารจัดการชุมชนที่ดี (𝑥𝑥𝑥= 4.24, 4.04, 4.04) ตามลำดับ
6. ดานโครงสรางสนับสนุนชุมชน อยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥= 4.09) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
สถานศึกษาจัดสรรปจ จัยสนับสนุนใหเอื้อตอการดำเนิน การของชุมชนแหง การเรียนรู วิ ชาชี พ เชน
เวลา วาระ สถานที่ ขนาดของชั้นเรียน เปนตน, สถานศึกษาจัดโครงสรางการปกครองตนเองของ
ชุมชนเพื่อลดความขัด แยงระหวา งครูผูปฏิบัต ิง านสอนกับฝายบริหารใหนอยลง, สถานศึกษาจัด
โครงสรางขอมูลสารสนเทศ และอื่น ๆ ตามที่มีความจำเปน (𝑥𝑥𝑥= 4.25, 4.20, 4.20) ตามลำดับ
การทดสอบการเปรียบเทียบลักษณะสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน
ทางดาน เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน มีระดับการบริหารจัด การชุ มชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ ไมแตกตางกัน ซึ่งอายุ
แตกตางกัน มีระดับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอ
หนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปไดดัง
ภาพที่ 1
เพศ (Sig.= 0.48)
อายุ (Sig.= 0.02)*
ระดับการศึกษา
(Sig.= 0.60)

การบริหารจัดการชุมชนแหงการ
เรียนรู
ทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ
อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
1. ดานวิสัยทัศนรวม
2. ดานทีมงานรวมแรงรวมใจ
3. ดานการเปนผูนำรวม
4. ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
พัฒนาวิชาชีพ
5. ดานชุมชนกัลยาณมิตร
6. ดานโครงสรางสนับสนุนชุมชน

ประสบการณทำงาน
(Sig 0 80)
* หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.)
หมายถึง มีความแตกตางกัน,
หมายถึง ไมแตกตางกัน
ภาพที่ 1 การสรุปผลสมมติฐานการวิจัย : ผูวิจัย
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ
อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณมีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได 2 ประเด็นดังนี้
1. ระดับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน หนองไผ อำเภอ
หนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ดังนี้ ดานทีมงานรวมแรงรวมใจ, ดานการเปนผูนำรวม, ดานโครงสรางสนับสนุนชุมชน, ดา นชุมชน
กัลยาณมิต ร, ดา นการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ, ดา นวิสัยทัศ นรวม ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจ ัยของ สุภาพ คำวาง (2559) ผลการวิจ ัยพบวา สภาพปจ จุบันในการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก อีกทั้ง ยัง สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกพล อยูภักดี และ วัลลภา อารีรัต น (2559)
ผลการวิจ ัยพบวา ชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน สัง กัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปราณี ไชยภักดี (2560) ซึ่งผลการวิจัยพบวา ในการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ทองทวียิ่ง ยศ,
(2560) ผลการวิจ ัยพบวา ในการเปน ชุมชนแหง การเรียนรู ทางวิชาชี พของครูใ นสถานศึ ก ษา
มัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลพรรณ คันธนู
(2562) ผลการวิจ ัยพบวา ความคิด เห็นของกลุมตัวอยา งที่มีตอแนวทางการสรา งชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย
โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ บัญญัติ ลาภผล (2562) ผลการวิจัย
พบวา สภาพการดำเนินงานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. การทดสอบการเปรียบเทียบลักษณะสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามทางดา นอายุ
แตกตางกันมีระดับการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอ
หนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวา
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จัง หวัด
เพชรบูรณ ที่มีอายุมากกวา มีค วามสามารถในการปฏิบัติงานและมีค วามรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับ การ
บริหารจัด การชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนสูงกวาผูที่มีอายุนอยกวา อีกทั้ง ยังมี
ความรูความเขาใจในการบริหารจัด การชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ ทั้ง
การสรา งเปา หมายของสถานศึกษาที่สัมพันธกัน กับเปา หมายรวมของชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ มีการรวมมือกันปฏิบัติงานตามบทบาทหนา ที่ที่ไ ดรับมอบหมาย มีรูปแบบความคิด และ
มุมมองที่เปดกวาง มีการควบคุมเกณฑมาตรฐานการเปนผูนำที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง กัน และ
กัน สามารถสรางหลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจ ริยธรรม สามารถจัดโครงสรางการปกครองตนเอง
ของชุมชน มากกวาผูที่มีอายุนอยกวา สงผลใหอายุสงผลตอการบริหารจัดการชุมชนแหง การเรียนรู
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ทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัญญัติ ลาภผล (2562) ผลการวิจัยพบวา สภาพ
การดำเนิน งานชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
ความรูในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นใหมใ นงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกตใ ชใ นสถานศึ กษา
ดังนี้
1.1 การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ ควรมีการสราง และพัฒนาวิสัยทัศ นเชิง อุด มการณของชุมชนแหง การเรียนรูทาง
วิชาชีพเขามาเปนสวนหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหมีค วามเขาใจในชุมชนและสามารถจัด
การศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของชุมชนไดมากขึ้น
1.2 การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ ควรมีการวางแผนและกำหนดเปาหมายรวมกันระหวางชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทุกฝายตองการรวมกัน
1.3 การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ ควรมีการประยุกตการเรียนรูที่เกิดขึ้นเพื่อใหเกิดความรอบรูแหงตนเพื่อนำมา
ปรับใชในการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1.4 การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ ควรใหค วามสำคัญ กับ การสรา งความไว วางใจในการปฏิ บัต ิ ง านร วมกัน ใน
สถานศึกษา ควรยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ควรสงเสริมใหมีการแกไขปญหาความเสี่ยงที่ เกิด
และผลสะทอนกลับมารวมกัน และรวมกันการสรางความผูกพันหรือความเปนสวนรวมในความเสี่ยง
และผลสะทอนกลับจากการดำเนินงานในสถานศึกษา เพื่อใหการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
1.5 การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ ควรใหความชวยเหลือซึ่งกัน และกันอยางจริงใจโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน เพื่อให
เกิดความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสำเร็จ
1.6 การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ ควรมีการจัดปจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ตรงตามความตองการของชุมชนไดอยางมีคุณภาพ
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
การบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ สามารถนำไปใชในการสรางเปาหมายของสถานศึกษาที่สัมพัน ธกันกับเปา หมาย
รวมของชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพ การรวมมือกับครูในการรวมกันปฏิบัติง านตามบทบาท
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หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีรูปแบบความคิดและมุมมองที่เปดกวาง มีการควบคุมเกณฑมาตรฐานการ
เปน ผูนำที่ดี สง เสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูที่มีประสบการณที่มีความพรอมและมี
ความสามารถในการปฏิบัต ิง านคนเดียวกับกลุมครูใหมที่จะมีน วัตกรรมใหม ๆ ในการทำงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่ง ใหม ๆ ซึ่ง กัน และกัน ผูบริหาร ครู และบุค ลากรรวมกัน สรา งหลักการมี
กรรมการชุมชนที่มีจริยธรรม สถานศึกษาจัดโครงสรางการปกครองตนเองของชุมชนเพื่ อ ลดความ
ขัดแยงระหวางครูผูปฏิบัติงานสอนกับฝายบริหารใหนอยลง
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