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การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

สังกดัส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

Enhancing Professional Learning Community on Educational Career in Basic 

School under the Office of Suphanburi Primary Educational Area 1 
 

      นันท์นภัส ชัยสงคราม1 

กล้า ทองขาว2 

     

บทคัดย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุเพื�อศึกษาและเปรียบเทียบการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา  

ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานสังกดัส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 จ�าแนกตาม

สถานที�ตั�งและขนาดของสถานศึกษา และเพื�อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ แนวทางการเสริมสร้างชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยคือ สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกัดนักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จ�านวน ��� โรงเรียน ซึ� งได้มาโดยวิธีการสุ่มตามสัดส่วนของขนาด

สถานศึกษา มีผูใ้ห้ข้อมูลคนส�าคญั โรงเรียนละ 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เพื�อให้เป็นผูต้อบแบบสอบถาม

และมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือครูจากโรงเรียนที�มีความโดดเด่นในดา้นการเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน

ดีประจ�าต �าบลและโรงเรียนที�มีคะแนนผลสัมฤทธิ� สูงในระดับเขตพื�นที�การศึกษาจ�านวน � โรงเรียน 

โรงเรียนละ � คน สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ 

การวเิคราะห์เนื�อหา 

ผลการวจิยัพบวา่ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต � ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผลการ

เปรียบเทียบ จ�าแนกตามสถานที�ตั�ง ระหว่างโรงเรียนที�ตั�งอยู่ในเขตเทศบาล กบันอกเขตเทศบาล พบว่าใน

ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ.�� ซึ� ง เป็นไปตามสมมุ ติฐาน ส่วน

ผลเปรียบเทียบตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ในภาพรวมและรายดา้ยทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซึ� งไม่เป็นไปตาม

                                                           
1 นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการศึกษา 
2 อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

219206223223224



2 
 

สมมุติฐาน   การวิเคราะห์ข ้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนที�มีความโดดเด่น พบวา่ การตั�งเป้าหมาย

ร่วมกนัโดยเฉพาะการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โรงเรียนต้องมีนโยบายทิศทางและกลยุทธ์ในการท�างาน

ไปสู่ความส�าเร็จชัดเจน  บุคลากรต้องร่วมกันรับผิดชอบในการพฒันางาน เพื�อสร้างความเป็นชุมชน 

แห่งวชิาชีพ ส่วนการวเิคราะห์ปัญหา พบวา่ กระบวนการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ เพื�อส่งเสริมศกัยภาพ

ผูเ้รียนไม่ต่อเนื�อง ยงัขาดความรู้เรื�องกลยุทธ์สถานศึกษา ขาดอตัราก�าลงัครูที�มีประสบการณ์สอนและการ

เสริมสร้างบรรยากาศของการเรียน ข้อเสนอแนะ คือผูบ้ริหารต้องกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ครู 

และมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการจดัท�ากลยทุธ์สถานศึกษา ส่งเสริมใหค้รูพฒันาทกัษะทางวชิาชีพที�เกี�ยวขอ้ง

และควรมีการประชุมเชิงปฏิบติัการณ์ ท�าการวิเคราะห์และน�าผลไปพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 

ค�าส�าคัญ :  ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ , การบริหารจดัการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน   

 

Abstract 

The objective of research were, to study and compare enhancing professional learning 

community on educational career in basic school under the office of Suphanburi primary educational area 

1 categorized by the location and the size of educational institutions and to study the problems and 

recommendations of promoting occupational learning community. 

The sample group used in the research was basic educational institutions under the primary 

educational area of Supanburi, area 1 in the number of 103 schools which were acquired by proportion 

sampling of key informants for 7 people for each school by purposive sampling to be questionnaire 

respondents and there were interviews of school executives or outstanding teachers on being prototype 

school, district outstanding school and school with high level of efficiency in the educational area for 3 

schools, 1 person per school. The statistics used were t- test statistics and Analysis of Variance (AOV) and 

content analysis. 

From the research, it was found that enhancing professional learning community on educational 

career in basic school under the office of Suphanburi primary educational area 1 in the overall picture was 

in a high level.  As for the comparison result categorized according to the location in the municipality area 

and outside municipality area, it was found that in the overall picture, it was significantly different at 

statistical score of 0.01 which followed the hypothesis. As for the comparison of the size of the educational 

institutions, it was found that in the overall picture and on each aspect, they were not different which was 

not consistent with the hypothesis. The interview results of school executives that was outstanding on being 
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prototype school, district outstanding school and school with high level of efficiency in the educational area 

level, it was found that setting target together especially learning development of learners must have 

direction policy and educational strategy in working to achieve success and to be responsible in work 

development to create occupational community.  From the analysis of problems and recommendations, it 

was found that analysis skill development to promote potential of learners was still not continuous and it 

still lacked educational strategy and lacked the power of teachers with experience and creating of the 

promotion of learning atmosphere.  The recommendation was that school executives must stimulate and 

create motivation to teachers and have operation training and making educational institution strategy and 

promoting teachers to develop occupational skill relating to operation meeting and analysis which would 

lead to quality of learning process development. 

 

Keywords  Professional Learning Community, Basic School Management 

 

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

กลไกในการพฒันาประเทศมีหลายด้านที�คอยขบัเคลื�อนอยู่ตลอดเวลา ทั�งด้านการศึกษาด้าน

การเมืองการปกครอง ด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการค้าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ  

ด้านการศึกษานั� นถือเป็นหัวใจส�าคัญที� สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาของคนใ นชาติ

เปรียบเสมือนเส้นเลือดที�คอยหล่อเลี� ยงทุกด้านที�กล่าวมา ฉะนั�นประเทศจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื� อมลง

ย่อมขึ�นอยูก่บัการศึกษาของคนในชาติ ดงัเช่นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ความวา่ 

 “ ประเทศชาติจะเจริญหรือเสื�อมลงนั�น ย่อมขึ�นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็น การจดัการ

ศึกษาจึงต้องเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ทั�งทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม และวฒันธรรมในการด�ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข ”  

การให้ความส�าคญัในดา้นการศึกษาถือเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับทุกประเทศในประเทศ 

ที�พฒันาแลว้ลว้นแต่เป็นประเทศที�มีประชาชนได้รับการพฒันาดา้นการศึกษาที�ดีมาก่อนแลว้ค่อยมุ่งพฒันา

ในด้านอื�นๆต่อไป เหตุนี� เองท�าให้ทุกภาคส่วนไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัของการศึกษามากขึ�นและปรากฏ

ภาพความชดัเจนขึ�นเมื�อพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ.

2545 ไดบ้ญัญติัสาระที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง องคห์น่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วม

จัดการศึกษาและพัฒนาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู ้ปกครอง ชุมชนทุกๆฝ่าย เพื�อร่วมกันพัฒนาผู ้เ รียน 

ตามศกัยภาพ 
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สถานศึกษากบัชุมชนวิชาชีพชุมชน ไม่ใช่ชาวบา้น แต่เป็นชุมชนวชิาชีพ (พวกครู) ผูบ้ริหารและ

คนในวงการศึกษาเท่านั�นคงจะแยกออกจากกนัเด็ดขาดไม่ไดเ้พราะสถานศึกษาเปรียบเสมือนตน้ไม ้ชุมชน

เปรียบเหมือนพื�นดิน ยิ�งดินมีคุณภาพเพียงใดก็ย่อยท�าให้ตน้ไมเ้ติบโตไดเ้ร็วแข็งแรง มีล�าตน้กิ�งกา้นใบและ

ผลที�ดี มีอายยุนืยาว นอกจากนี�ตน้ไม ้ยงัช่วยยดึดินใหติ้ดอยูด่ว้ยกนัไม่ถล่มไปง่ายๆส่วนชุมชนวชิาชีพเปรียบ

เหมือนพื�นดินให้ประโยชน์กบัตน้ไม ้พื�นดินจะดีมีคุณภาพก็เพราะเมื�อตน้ไมเ้ติบโตมากขึ�น ใบไม ้ดอกไม ้

ผลไมแ้ก่จดัก็จะร่วงหล่นลงพื�นดินมนัก็กลายเป็นปุ๋ยในดินให้ประโยชน์กบัตน้ไมต่้อไปอีกเช่นกนั ฉะนั�น

ต้นไม้และพื�นดินต้องพึ� งพาอาศัยกันฉันใด ชุมชนวิชาชีพกับสถานศึกษาก็ต้องพึ� งพาอาศัยกันฉันนั�น  

การเสริมสร้างของชุมชนวิชาชีพในการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนนับเป็นสิ�งส�าคญัที�จะช่วย

ขับเคลื�อนกลไกการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ� งการจะให้ชุมชนวิชาชีพเข้ามามีส่วนเสริมสร้าง 

การจดัการศึกษานั�นจ�าเป็นต้องอาศยัการบริหารที�มีความรู้ ความสามารถและกระบวนการบริหารที�มี

ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาที�ประสบความส�าเร็จทางด้านการจัดการศึกษานั� น องค์ประกอบส�าคัญของ

ความส�าเร็จในอันดับต้นๆ คือ บทบาทหรือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริห ารสถานศึกษาว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนเป็นผู้ที�มีความส�าค ัญในการจัดการศึกษาเพื� อพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนอย่างยิ�ง ดังนั� นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะไดรั้บความร่วมมือร่วมใจและให้การสนบัสนุนในการบริหารงานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ จากครู 

ผูป้กครอง ชุมชน และจากทุกๆฝ่าย นั�นจะตอ้งอาศยับทบาทการบริหารที�ดีของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นพื�นฐาน 

ขึ�นอยูก่บัคุณสมบติัของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นส�าคญั เพราะผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้อิทธิพลเหนือบุคคลอื�น

ในการน�าโรงเรียนไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

หวัใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียนและครูผูส้อนเป็นส�าคญั และ

กลไกที�ส�าคัญมากประการหนึ� ง ซึ� งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวประสบความส�าเร็จก็ คือ  

ตอ้งการปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษาจากแนวทางด�าเนินการเดิมดงัที�เคยผ่าน

มา ไปสู่การพฒันาสถานศึกษาให้มีความเป็น “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ หรือ The Learning School” โดยจัด

ให้มี  “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional Community” ขึ� นภายในโรงเรียนรูปแบบใหม่ดังกล่าว  

ทั�งนี� เพื�อให้เป็นเวทีที�มีบรรยากาศและวฒันาธรรมแห่งการเรียนรู้ส�าหรับสมาชิกทุกคนได้ท�าการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั รวมทั�งการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจนการใช้นวตักรรมที�เหมาะสม

สอดคล้องกบัการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่ อีกทั�งเป็นเวทีที�ช่วยสร้างพลังขบัเคลื�อนให้การปฏิรูป 

การเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จตามเจตจ �านงของการปฏิรูปการศึกษา 

จังหวดัสุพรรณบุรีเป็นเมืองของการศึกษา เนื�องจากมีสถาบันการศึกษาหลากหลายสาขา เช่น 

วิทยาลยัอาชีวศึกษา วทิยานาฏศิลป์ วทิยาลยัพยาบาล วทิยาลยัช่างศิลปะ วทิยาลยัเทคนิค วทิยาลยัสารพดัช่าง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และโรงเรียนแกนน�าต่างๆ จึงเป็นแหล่งรวมของการศึกษาที�มีหลากหลาย
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สาขากลุ่มวิชาชีพที�เขา้มาช่วยส่งเสริมดา้นการศึกษาและเขา้มาแลกเปลี�ยนการเรียนรู้ งานวิธีการสอน และ 

การฝึกความเป็นครู จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึง สนใจศึกษาการเสริมสร้างให้ชุมชมวิชาชีพการเรียนรู้ 

ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัส�านกังานเขตพื�นที�มีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 

เพื�อเป็นแนวทางส�าคัญในการเสริมสร้างให้ชุมชนวิชาชีพมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งๆ ขึ�น 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อศึกษาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

สังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 

2. เพื�อเปรียบเทียบการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาขั�นพื�นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  1 โดยจ�าแนกตาม ที�ตั� ง (1.ในเขตเทศบาล , 

2. นอกเขตเทศบาล) และ ขนาดของสถานศึกษา 

3. เพื�อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

�. สถานศึกษาสังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต � ที�ต ั�งอยูใ่นเขต

เทศบาลกบันอกเขตเทศบาลมีการเสริมสร้างชุมชนวชิาชีพการเรียนรู้วชิาชีพทางการศึกษาต่างกนั 

2. สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต �ที�มี

ขนาดต่างกนัมีการเสริมสร้างชุมชนวชิาชีพการเรียนรู้วชิาชีพทางการศึกษาแตกต่างกนั 
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ภาพที� � กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

ขอ้มูลพื�นฐานของสถานศึกษา 

  

การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา

ในสถานศึกษา ด้าน 

1. สถานที�ตั�ง 

1.1 ในเขตเทศบาล 

1.2 นอกเขตเทศบาล 

2. ขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ขนาดเล็ก 

2.2 ขนาดกลาง 

2.3 ขนาดใหญ่ 

1.นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์สถานศึกษา 

2.การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร 

3.การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์การ 

4.การส่งเสริมภาวะผูน้�าร่วม  

5.การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ 

�.การน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 

 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองดงันี�  

น�าแบบสอบถามเพื�อการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ �านวน 103 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 7 คน จ�านวน 721 ชุด ไปขอความร่วมมือจากผูอ้ �านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอ้ �านวยการ

ฝ่ายวิชาการหรือผูรั้บผิดชอบงานวิชาการ 1 คน ครูหวัหนา้กลุ่มสาระ 3 คน และครูผูส้อน 2 คน ที�เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไปเก็บแบบสอบดว้ยตวัเองจริงตามโรงเรียนที�ไดก้�าหนดไว ้ทั�งนี�ผูว้ิจยั

ได้ขอความร่วมมือให้ผู ้ตอบแบบสอบถามน�าเสนอแบบสอบที�ผู ้วิจ ัยได้สนใจที�จะศึกษา น�าส่งแก่ 

กลุ่มตวัอย่างเพื�อตอบแบบสอบถาม และเมื�อกรอกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเป็นที� เรียบร้อยแล้ว  

จึงขอใหน้�าส่งคืนที�ผูว้จิยัโดยตรงโดยผูวิ้จยัจะเป็นผูร้วบรวมเก็บดว้ยตวัเอง 

 

5.การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถามไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมส�าเร็จรูปโดยแบ่งการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงันี�  

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้มูลพื�นฐานของโรงเรียน ไดแ้ก่ สถานที�ตั�ง ขนาดของสถานศึกษา 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี� และหาค่าร้อยละของโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถาม 
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2.  วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

ส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จ�าแนกเป็นรายดา้น แลว้เสนอขอ้มูลเป็นค่าเฉลี�ย   

( �x) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบั

บทบาทการส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชเ้กณฑข์อง Best 

 

สรุปผลการวจัิย 

ตารางที� 1 ค่าเฉลี�ยส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

              ส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ในภาพรวมโดยจ �าแนกเป็นรายด้าน 

 6 ด้าน ( n =103 ) 

การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน

สถานศึกษาในสถานศึกษาสุพรรณบุรี   

ระดบัปฏิบติั 
ความหมาย อนัดบั 

X  S.D. 

1.นโยบายทิศทางและกลยุทธ์สถานศึกษา 3.999 .226 มาก 1 

2.การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร 3.995 .063 มาก 2 

3.การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร 3.956 .094 มาก 3 

4.การส่งเสริมภาวะผูน้�าร่วม 3.866 .127 มาก 5 

5.การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ 3.944 .129 มาก 4 

6.การน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 3.791 .164 มาก 6 

รวม 3.925 .073 มาก 

 

จากตารางที� 1 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูล การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน

สถานศึกษาส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ในภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มาก ( X =3.92, S.D. = .073) และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากโดย

ดา้นที�มีค่าคะแนนเฉลี�ยสูงที�สุดรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายทิศทางและกลยุทธ์สถานศึกษา ( X =3.99 , 

S.D. = .226) ดา้นการส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X =3.99 , S.D. = .063) และด้าน

การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร ( X =3.95 , S.D. = .094) ตามล�าดบั 
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ตารางที� 2 การเปรียบเทียบ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาส�านักงาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จ �าแนกตามสถานที�ตั�งโรงเรียน ( n=103 ) 

การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ทางการศึกษาในสถานศึกษาใน

สถานศึกษาสุพรรณบุรี 

สถานที�ตั�ง 

t Sig 
ในเขตเทศบาล 

( n=64) 

นอกเขตเทศบาล 

(n=39) 

X  S.D X  S.D 

1.นโยบายทิศทางและกลยุทธ์สถานศึกษา 3.976 .230 4.043 .211 -3.853 .000 

2.การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร 3.989 .057 4.005 .070 -3.303 .001 

3.การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน

องค์กร 

3.959 .095 3.950 .091 1.225 .221 

4.การส่งเสริมภาวะผูน้�าร่วม 3.872 .126 3.855 .128 1.743 .082 

5.การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ 3.934 .128 3.962 .131 -2.746 .006 

6.การน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน 

3.785 .165 3.802 .162 -1.297 .197 

รวม 3.919 .072 3.936 .072 -2.977 .003 

 

จากตารางที� 2 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ระหว่างสถานศึกษาที�

ตั�งอยู่ในเขตเทศบาล กบันอกเขตเทศบาล พบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั .01 ซึ�งเป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัที�ตั�งไว ้และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นนโยบาย ทิศทาง

และกลยุทธ์สถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

วิชาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั .01 ส่วนดา้นอื�น ๆ นอกนั�นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน

    สถานศึกษาในสถานศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา ( n=103 ) 

การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน

สถานศึกษาในสถานศึกษาสุพรรณบุรี 
SS DF MS F Sig 

1.นโยบายทิศทางและกลยุทธ์สถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.083 

36.713 

36.797 

2 

718 

720 

.042 

.051 

.815 .443 

2.การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.006 

2.856 

2.862 

2 

718 

720 

.003 

.004 

.717 .489 

3.การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน

องค์กร 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.025 

6.401 

6.426 

2 

718 

720 

.012 

.009 

1.383 .252 

4.การส่งเสริมภาวะผูน้�าร่วม ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.082 

11.666 

11.748 

2 

718 

720 

.041 

.016 

2.522 .081 

5.การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.019 

12.093 

12.112 

2 

718 

720 

.010 

.017 

.568 .567 

6.การน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.028 

19.516 

19.543 

2 

718 

720 

.014 

.027 

.506 .603 

รวม ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.009 

3.837 

3.846 

2 

718 

720 

.004 

.005 

.809 .446 

 

ตารางที�  3  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ระหว่างสถานศึกษา 

ที� มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่? พบว่า ในภาพรวมและรายด้ายทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ� งไม่

เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัที�ตั�งไว ้
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5. การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื� องการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา

ส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 มีประเด็นส�าคญัที�สามารถน�ามาอภิปรายผลได ้

1.  นโยบายทิศทางและกลยุทธ์ในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบวา่ การปฏิบติัด ้านนโยบายทิศทางและกลยุทธ์ในสถานศึกษาใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารสร้างความคาดหวงัต่อการปฏิบติังานใน

ระดบัสูงต่อคุณภาพของผลงานที�ครูปฏิบติั และกระตุน้ส่งเสริมให้ครูผูส้อนยอมรับในเป้าหมายการเป็น

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมใหค้รู บุคลากร ท�างานดา้นการเรียนการสอนและการจดั

กิจกรรมอื�นๆร่วมกนัเป็นทีม อยูใ่นระดบัมากที�สุด การปฏิบติัระดับรองลงมาคือผูบ้ริหารสนับสนุนการท�า

วิจ ัยชั�นเรียนของครู เพื�อแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื�อน�ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และ

สนบัสนุนการใชผ้ลงานวจิยัของครูเพื�อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะที�ผูบ้ริหารและครู

ร่วมกนัก�าหนดและจดัท�าวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา การสร้างความเขา้ใจที�เกี�ยวกบัการพฒันาโรงเรียนสู่

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที�ตรงกนั และการสร้างความคาดหวงัต่อการปฏิบติังานในระดับสูงต่อ

คุณภาพของผลงานที�นกัเรียนปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะสถานศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการ

สนบัสนุนการท�าวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซึ� งสอดคลอ้งกบั รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ อา้งถึงชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ตามทศันะของ Sergiovanni (Sergiovanni’s Learning Community) Sergiovanni ได้ให้ความส�าคญั

และถือเป็นจุดเน้นที�ต ้องการให้โรงเรียนเปลี�ยนไปเป็น ชุมชนที�ชัดเจนในว ัตถุประสงค์ ( Purposeful 

communities)” ที�มีคุณลักษณะของความเอื�ออาทร (Caring) มีการเรียนรู้ (Learning) มีความเป็นวิชาชีพ 

(Professional) มีความเป็นกลัยาณมิตรเชิงวิชาการหรือมีวิทยสัมพนัธ์ต่อกนั (Collegiality) มีจิตใจใฝ่การ

แสวงหาค�าตอบ (Inquiring) และมีบรรยากาศเช่นนี� ครอบคลุมทั�วถึงทั�งโรงเรียน โดย Sergiovanni เชื�อว่า 

ชุมชนที�ชัดเจนในวตัถุประสงค์ จะเป็นสถานที�ซึ� งสมาชิกทุกคนยึดเหนี�ยวผูกพนัต่อกนัดว้ยอุดมการณ์ร่วม 

(Shared ideology) และมีระบบปทสัถานหรือแนวทางปฏิบัติของตนเองที�ใช้เพื�อเป็นเครื�องสนับสนุนให้เกิด

การเป็นชุมชนขึ�น ทั�งนี�  การมีอุดมการณ์ร่วมกนั (รวมถึงมีวิสัยทศัน์ร่วม) จะช่วยผูกมดัให้ทุกคนรวมกนัเป็น

ชุมชนและให้การช่วยเหลือต่อกนั มีความเขา้ใจถึงเหตุผลและความจ�าเป็นของการตอ้งด�ารงชีวิตและการ

ท�างานร่วมกนัแบบชุมชน 

2. การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร ของสถานศึกษาสังกดัส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบว่า การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร ในภาพรวมมีการปฏิบติั 

อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาความเป็นมืออาชีพของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระหว่างปฏิบติังาน การเป็นแบบอย่างที�ดี ในการใฝ่รู้และน�าสาระความรู้  

ที�ไดรั้บมาแบ่งปันให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งเพื�อนร่วมอาชีพ การให้ความส�าคญัและเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรม
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กบัครูผูส้อนเพื�อสร้างความเป็น “ ชุมชนแห่งวิชาชีพ ” และสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานปฏิบติังานเต็มความรู้

ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียน มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ในขณะที� ผูบ้ริหารคอยติดตามการท�างาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและช่วยแนะน�า ช่วยแกปั้ญหาอยา่งใกลชิ้ด มีระดบัการปฏิบติัที�ไดค้ะแนน

น้อยสุดแต่ก็จดัอยู่ในระดับมาก ทั�งนี� อาจเนื�องจากภาระงานของผูบ้ริหารที�มีมาก ท�าให้ขาดเวลาในการ

ติดตามการท�างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาการช่วยแนะน�าแก้ปัญหาอาจมีเวลาท�าได้ไม่มาก  

ซึ� งสอดคลอ้งกบั รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ อา้งถึง องค์ประกอบที� 5 ชุมชนกลัยาณมิตร (Caring community) 

กลุ่มคนที�อยูร่่วมโดยมีวิถีและวฒันธรรมการอยูร่่วมกนั ในชุมชน มีคุณลกัษณะคือ มุ่งเนน้ความเป็นชุมชน

แห่งความสุข สุขทั�งการท�างานและการอยูร่่วมกนัที�มีลกัษณะวฒันธรรมแบบ “ วฒันธรรมแบบเปิดเผย ” ที�

ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพื�นที�ให้ความรู้สึกปลอดภยั

หรือปลอดการใช้อ�านาจกดดัน บนพื�นฐานความไวว้างใจ เคารพซึ� งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความ 

เอื�ออาทรเป็นพลงัเชิง คุณธรรม คุณงามความดีที�สมาชิกร่วมกนัท�างานแบบอุทิศตนเพื�อวชิาชีพ โดยมีเจตคติ

เชิงบวกต่อการศึกษาและผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั Sergiovanni (1994) ที�วา่ PLC เป็นกลุ่มที�มีวทิยสัมพนัธ์ต่อกนั 

เป็นกลุ่มที�เหนียวแน่นจากภายใน ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ท�าให้ลดความโดดเดี�ยว

ระหว่าง ฃปฏิบติังานสอนของครู เชื�อมโยงปฏิสัมพนัธ์กนัทั�งในเชิงวิชาชีพและชีวิต มีความศรัทธาร่วมอยู่

ร่วมกนัแบบ “ สังฆะ ” ถือศีล หรือ หลกัปฏิบติัร่วมกัน โดยยึดหลกัพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา 

อุเบกขา เป็นชุมชนที�ยึดหลักวินัยเชิงบวกเชื�อมโยงการพฒันา PLC ไปกบัวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชน

อนัเป็นพื�นฐานส�าคญัของ สังคมฐานการพึ� งพาตนเอง (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) มีบรรยากาศ 

ของ “ วัฒนธรรมแบบเปิดเผย ” ทุกคนมีเสรีภาพที�จะแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่งอิสรภาพ  

ยึดความสามารถและสร้างพื�นที�ปลอดการใช้อ �านาจกดดนั (Boyd, 1992) ดงักล่าวนี�  สามารถขยายกรอบ 

ให้กวา้งขวางออกไปจนถึงเครือข่ายที�สัมพนัธ์กบัชุมชนต่อไป  

3. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กรของสถานศึกษาสังกดัส�านักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบวา่ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองคก์รมีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่การจดัโครงสร้างการท�างานในโรงเรียนเป็นแบบการท�างานเป็น

ทีม  มีการส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�เป็นบวกต่อวสิัยทศัน์และเป้าหมายของโรงเรียน สมาชิกชุมชนวชิาชีพมีความ

ร่วมมือช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั มีการสร้างกระบวนการให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกนั ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ

ในการน�าพาโรงเรียนไปสู่ความส�าเร็จ มีการส่งเสริมให้ครูพบปะพูดคุยปรึกษาหารือเกี�ยวกบังานในความ

รับผิดชอบร่วมกนัมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งดา้นวฒันธรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนดว้ย

ค ว า ม เ อื� อ อ า ท ร แ ล ะ ค ว า ม ไ ว้ว า ง ใ จ ร ะ ห ว่ า ง เ พื� อ น ร่ ว ม อ า ชี พ  มี ก า ร ป ฏิ บัติ อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ม า ก  

ส่วนการจัดทรัพยากรและปัจจัยมาสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ให้การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ  

เป็นข้อที�มีคะแนนของการปฏิบัติที�น้อยสุด อาจเนื� องจากสถานศึกษามีทรัพยากรและปัจจัยส�าหรับ  
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การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆที�จ �ากัด จึงไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที� และสอดคล้องกับ         

รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ http://suthep.ricr.ac.th ศึกษาเรื�องผูน้ �าสถานศึกษากบัการสร้างโรงเรียนแห่งการ

เรียนรู้หวัใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียนและครูผูส้อนเป็นส�าคญั และกลไก 

ที� ส� าคัญ มากปร ะก ารห นึ� ง  ซึ� ง ช่ วย ให้ก า รป ฏิ รู ปก า ร เ รีย น รู้ ดังก ล่ า วปร ะ สบ ควา ม ส�า เ ร็จก็ คือ  

ต้องมีการปรับเปลี�ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากแนวทางด�าเนินการแบบเดิม  

ดงัที�เคยผ่านมา ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น “ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ หรือ The Learning 

School”โดยจดัให้มี “ ชุมชนแห่งวชิาชีพ ” หรือ “ Professional Community” ขึ�นภายในโรงเรียนรูปแบบใหม่

ดังกล่าว ทั� งนี� เพื�อให้เ ป็นเวทีที� มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเ รียนรู้ส�าหรับสมาชิกทุกคน  

ได้ท�าการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหวา่งกนั รวมทั�งการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจนนวตักรรม 

ที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่ อีกทั�งเป็นเวทีที�ช่วยสร้างพลงัขบัเคลื�อนให้การ

ปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จตามเจตจ �านงของการปฏิรูปการศึกษา 

4.  การส่งเสริมภาวะผูน้�าร่วมของสถานศึกษาสังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 1 พบว่า การส่งเสริมภาวะผูน้�าร่วมในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณา 

เป็นรายขอ้ พบว่าโรงเรียนมีการเสริมสร้างการเป็นผูน้�าร่วมระหว่างการขบัเคลื�อนชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ทั�งทางตรงและทางออ้ม สมาชิกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพสามารถแสดงออกด้วยความเต็มใจมีอิสระและ

ยดึถือปฏิบติัร่วมกนัในทางวิชาชีพ ผูบ้ริหารใหค้วามส�าคญัและใส่ใจเพื�อนร่วมงานทุกคนและเกิดการเรียนรู้

การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัตนเองและผูร่้วมวิชาชีพ สร้างแรงบนัดาลใจให้ครูท�างานด้วยความเต็มใจและ

สมาชิกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมีการเพิ�มพลงัอ�านาจซึ� งกนัและกนัในการท�างานมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

ส่วนขอ้ผูบ้ริหารมีการกระจายอ�านาจและเพิ�มพลงัอ�านาจให้สมาชิกมีภาวะผูน้�า มีการปฏิบติัในระดบัปาน

กลาง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ (Hoy & Miskel, 2001) ผูบ้ริหารควรจะแสดงภาวะผูน้�าในการ

ท�างานดว้ยการประสานให้ครูในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบเกิดความร่วมมือกนัในการจดัการเรียนการ

สอน มีการก�าหนดการท�างานที�ได้มาตรฐาน รู้จักปรับปรุงสภาพแวดล้อมที�เอื�ออ�านวยต่อการเรียนรู้ 

สร้างขวญัและก�าลงัใจให้ครูและนักเรียนเกิดความภูมิใจในโรงเรียน สิ�งเหล่านี� ช่วยให้สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของครูและนกัเรียนเกิดขึ�นไดง่้ายในโรงเรียน และสอดคลอ้งกบั รศ.สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ที�อา้งถึง 

ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ  PLC มีวรรณกรรม 

ทางการศึกษาจากการวิจยัหรือโครงการศึกษาต่างๆ สามารถเรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ PLC คือ การ

รวมตวั รวมใจ รวมพลงั ร่วมมือกนัของครู ผูบ้ริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียนเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของ

ผู้เ รียนเป็นส�าคัญ ดังที�  Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า  PLC เป็นสถานที�ส�าหรับ “ ปฏิสัมพันธ์  ” ลด  

“ ความโดดเดี�ยว  ” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการท�างาน เพื�อปรับปรุงผลการเรียนของ

นักเรียน หรืองานวิชาการโรงเรียน ซึ�ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกนั โดยมองการ รวมตวักนัดงักล่าว 
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มีนยัยะแสดงถึงการเป็นผูน้�าร่วมกนัของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ ประธาน ” ในการเปลี�ยนแปลง 

(วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการน�าสิ�งที�เรียนรู้

ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันการรวมตัวในรูปแบบนี� เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัย 

ความต้องการและความสนใจของสมาชิกใน PLC เพื�อการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้

ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น “ ครูเพื�อศิษย์ ” (วิจารณ์ พานิช , 2555)  

โดยมองว่าเป็น  “ศิษย์ของเรา ” มากกว่ามองว่า “ ศิษย์ของฉัน ”และการเปลี�ยนแปลงคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ที�เริ�มจาก “ การเรียนรู้ของครู ” เป็นตวัตั�งตน้ เรียนรู้ที�จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง พฒันาการ

จดัการเรียนรู้ของตนเอง เพื�อผูเ้รียนเป็นส�าคญั  

5. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบวา่ การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพในภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ครูเป็นผูน้�าจิตวิญญาณ เป็นผูมี้เมตตา ความรักต่อศิษย ์และชื�อสัตยต่์อวิชาชีพ 

มีการเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที�เกิดขึ�นและมีการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในงานที�ลงมือปฏิบติัจริง

ร่วมกนั มีระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก ส่วนขอ้ครูสร้างความเขา้ใจและสะทอ้นการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั 

มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเนื�องจากการไม่สามารถน�าปัญหามาปรึกษาหรือเสนอแนะครูดว้ยกนั

ได้ ซึ� งสอดคล้องกับ รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ อ้างถึง องค์ประกอบที� 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 

(Professional learning and development) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพใน  PLC มีจุดเน้นส�าค ัญ 2 ด้าน 

คือ การเรียนรู้เพื�อพฒันาวชิาชีพ และการเรียนรู้เพื�อจิต วญิญาณความเป็นครู รายละเอียดดงันี�   

1) การเรียนรู้เพื�อพฒันาวิชาชีพ หัวใจส�าคญัการเรียนรู้บนพื�นฐานประสบการณ์ตรงในงานที�ลง

มือปฏิบติัจริงร่วมกนัของสมาชิกจะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอ้างถึง

แนวคิดของ Dale (1969) แนวคิดกรวย ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยนัอย่างสอดคลอ้ง ว่าการ

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มากที�สุด ด้วยบริบท 

PLC ที�มีการท�างานร่วมกนัเป็นทีม (Sergiovanni, 1994) จึงท�าให้การเรียนรู้จากโจทย์และสถานการณ์ที�ครู

จะตอ้งจดัการเรียนรู้ที�ยึดผูเ้รียน เป็นส�าคญั เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท�าร่วมรับผิดชอบ (Dufour, 2006)  

ท�าให้บรรยากาศการพฒันาวิชาชีพของครูรู้สึกไม่โดดเดี�ยว คอยสะทอ้นการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ� งกนัและ

กัน ถือเป็นพื�นที�การเรียนรู้ร่วมกันที�ใช้วิธีการที�หลากหลาย เช่น สะท้อนการเรียนรู้ สุนทรียะสนทนา  

ก ารเ รียน รู้สืบเสาะแสวงหา การสร้างมโนทัศน์  ริ เ ริ� มส ร้างสรรค์สิ� ง ใหม่ๆ การคิดเ ชิงระ บบ  

การสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บนความเข ้าใจการท�างานของสมอง และการจัดการความรู้ เป็นต้น  

(สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553; Stoll & Louis, 2007)  

2) การเรียนรู้เพื�อจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื�อพ ัฒนาตนเองจากข้างในหรือวุฒิ

ภาวะความเป็นครูให้เป็นครูที�สมบูรณ์ โดยมีนัยยะส�าคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การ รู้จักตนเองของครู  
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เพื�อที�จะเข้าใจมิติของผูเ้รียนที�มากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์  

เมื�อครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติขอ ศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้  

จนสามารถสอน หรือจดัการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส�าคญัได้ รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของ

สมาชิกในชุมชน (Hargreaves, 2003) ที�ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นต้น  

จิตที�สามารถเรียนรู้และเป็นครู ไดอ้ย่างแทจ้ริงนั�นจะเป็นจิตที�เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา การกรุณา 

และความอ่อนน้อม เห็นศิษย์เป็นครู เห็นตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ มีพลังเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที� เกิดขึ� น  

โดยใช้วิธีการที�หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพื�อการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ และการฝึกสติ 

เป็นตน้ (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553)  

6. การน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบว่า การน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการปฏิบติัใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมากทุกข้อ คือ น�าผลการ

ประเมินมาสนับสนุนการตดัสินใจในการจดัท�าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ มีการน�าผลการประเมินมา

สนับสนุนการตดัสินใจในการจัดท �าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และน�าผลการประเมินมาสนับสนุนการ

ตดัสินใจในการจดัท�าแผนปฏิบติัการประจ�าปี ส่วนข้อการน�าผลการประเมิน การเรียนรู้มาสร้างความ

ตระหนกัและความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพการด�าเนินงานที�เกิดขึ�นแก่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายมีคะแนนเฉลี�ย

ของการปฏิบติัน้อยสุด ทั�งนี� อาจเนื�องมากจากสถานศึกษาตระหนักในความส�าคญัและเป้าหมายของการ

จดัการความรู้ว่าเป็นกระบวนการที�เกี�ยวข้องกับก�าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์พนัธะกิจของ

สถานศึกษา สอดคลอ้งกบั รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ อา้งถึง การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา 

รวมกลุ่มเพื�อมุ่งเนน้ที�การเรียนรู้ของนกัเรียน (Collective focus on student learning)  เป็นกิจกรรมที�ดีมากแต่

ยุง่ยากตรงประเด็นใหค้รูเกิด “ จุดมุ่งเนน้ ” อยา่งไรก็ตาม ถา้ถือวา่การมีชุมชนแห่งวิชาชีพคือ ลกัษณะส�าคญั

ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที�มีเจตจ�านงมุ่งสร้างผลลพัธ์คือการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ�นแล้ว ก็ตอ้ง 

ให้ความส�าคญัอนัดบัแรกกบักิจกรรมที�สร้างความงอกงามของผู้เรียน ซึ� งค่อนขา้งยากล�าบากอยู่ไม่น้อย  

ด้วย เหตุนี�  การที� ชุมชนแห่งวิชาชีพมีกิจกรรมให้ครูได้มาเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue)  

เพื�ออภิปรายและวิเคราะห์ด้านหลักสูตร และกลยุทธ์ด้านการสอนของครู ซึ� งแม้จะใช้เวลามากก็ตาม 

แต่ทั�งหลายทั�งปวงก็เพื�อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผลดียิ�งขึ�น และเพื�อที�จะเป็นจุดเริ�มตน้ในการพฒันา

นักเรียนให้เป็นผูส้ามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - starting learners) ไดต้่อไป 

7. การเปรียบเทียบการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาส�านักงาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จ �าแนกสถานที�ตั�งที�ต ั�งในเขตเทศบาล กบันอกเขตเทศบาล 

พบว่า โรงเรียนที�ตั�งอยู่นอกเขตเทศบาลมีการเสริมสร้างชุมชนวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาดา้น

นโยบายทิศทางและกลยทุธ์สถานศึกษา ดา้นการส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร และด้านการเรียนรู้และ
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การพฒันาวิชาชีพ ท�าไดดี้กว่าสถานศึกษาในเขตเทศบาลอาจเป็นเพราะโรงเรียนนอกเขตเทศบาลต้องการ

พฒันาให้โรงเรียนนอกเขตเทศบาลมีบทบาท และคุณภาพที�เท่าเทียมกบัโรงเรียนในเขตเทศบาลโดยก�าหนด

นโยบายและกลยุทธ์สถานศึกษา การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพให้

พร้อมต่อการพฒันาต่อไป แต่เมื�อพิจารณาในภาพรวมแลว้พบวา่ สถานศึกษาที�ตั�งอยูน่อกเขตเทศบาลนั�นท�า

ไดดี้กวา่เล็กนอ้ย 

8. การวิเคราะห์ความแปรปรวนการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน

สถานศึกษาในสถานศึกษาสุพรรณบุรี จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษาเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 1 พบว่า ขนาดของสถานศึกษาไม่มีผลต่อการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาในทุกด้านซึ� งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั� งนี� อาจเป็นเพราะนโยบายและกลยุทธ์

สถานศึกษามีการก�าหนดให้พฒันาไปในทิศทางเดียวกนัของกระทรวงศึกษาธิการที�จะพฒันาโรงเรียนให้มี

คุณภาพเท่าเทียมกนั 

 

6. ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวิจัย 

1. จากวิจัยครั� งนี�  พบว่า การน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมีค่าคะแนนการน�าไป

ปฏิบติัต��าที�สุดโดยเฉพาะการน�าผลการประเมินการเรียนรู้มาสร้างความตระหนกัและเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพ

การด�าเนินงานที�เกิดขึ�นแก่ผูส่้วนเกี�ยวข้องทุกฝ่าย ดงันั�นผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส�านักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ควรส่งเสริมและสนบัสนุนการน�าผลการเรียนรู้ไปพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนจากผลการท�า PLC ของครูโดยอาจท�าเป็นแผนงาน หรือโครงการหรือการจดักิจกรรม ให้มีการน�าไป

ปฏิบติัทุกๆตลอดปีการศึกษา 

2. จากการเปรียบเทียบการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาตาม

สถานที�ตั� งโรงเรียน ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลพบว่าโรงเรียนที�ตั� งอยู่นอกเขตเทศบาล 

มีการเสริมสร้างชุมชนวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาด้านนโยบายทิศทางและกลยุทธ์สถานศึกษา  

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร และด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ท�าได้ดีกว่า

สถานศึกษาในเขตเทศบาลอาจเป็นเพราะโรงเรียนนอกเขตเทศบาลต้องการพัฒนาให้โรงเรียนนอกเขต

เทศบาลมีบทบาท และคุณภาพที�เท่าเทียมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลโดยก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์

สถานศึกษา การส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพให้พร้อมต่อการพฒันา

ต่อไป แต่เมื�อพิจารณาในภาพรวมแลว้พบวา่ สถานศึกษาที�ตั�งอยูน่อกเขตเทศบาลนั�นท�าไดดี้กวา่เล็กนอ้ย 

3. จากการศึกษาปัญหาพบวา่ การส่งเสริมภาวะผูน้�าร่วมควรมีการก�ากบัติดตามและประเมินผล 

ให้เป็นระบบทุกขั�นตอนและผูบ้ริหารควรให้โอกาสครูแสดงความสามารถและพฒันาตนเองให้มีคุณภาพ
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ยิ�งขึ�นเพื�อน�ามาพฒันาในการเรียนการสอนของผูเ้รียนและมีการน�าผลการเรียนมาปรับปรุงพฒันาให้ดีขึ�น

เพื�อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและยกระดบัผลสัมฤทธิ� ใหดี้ขึ�นต่อไป 

 

7.ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั�งต่อไป 

ในการศึกษาวิจยัครั� งต่อไปควรศึกษาขอ้มูลของหน่วยงานใหค้รอบคลุมทุกดา้น เช่น งานบริหาร

และธุรการ งานบริการการศึกษา และงานสารสนเทศ ควรใหห้ลากหลาย ไดแ้ก่ 

1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา 

2. ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการด�าเนินงานการการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทาง 

การศึกษาในสถานศึกษา 

3.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชากรกลุ่มอื�นๆ ที� มี ส่วนได้ส่วนเสียจากการ 

การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา 

4. ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัการสนบัสนุนการท�าวิจยัชั�นเรียนของครู เพื�อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

เพื�อน�ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนของตนเองและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

5. ควรมีการศึกษาเกี�ยวกับการกระจายอ�านาจและเพิ�มพลังอ�านาจให้สมาชิกมีภาวะผูน้�า  

สมาชิกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมีการเพิ�มพลงัอ�านาจซึ�งกนัและกนัในการท�างาน 

6. ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัการสร้างแรงบนัดาลใจใหค้รูท�างานดว้ยความเต็มใจ 
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