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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำาแนกตามวุฒิการ
ศึกษา และประสบการณใ์นการทำางาน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื คร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 จำานวน 269 คน ใชก้ารกำาหนด
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ.05 จากการเปิดตารางสำาเร็จรูปของ Cohen โดยวิธีการสุ่มแบบ
แบง่ช้ันภมู ิ(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.6 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อ
มั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
ได้คะแนนเทา่กบั 0.961 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คือ ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) 
คา่เฉลีย่ ( X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา่ท ี(t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance)

ผลการวิจัยพบว่า 

1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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2) ครูทีม่วีฒุกิารศกึษาและประสบการณใ์นการทำางานแตกตา่งกนั มคีวามคดิเหน็ตอ่การบรหิาร
สถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวัดประจวบครีขีนัธ ์
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไม่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

The research aimed to study and compare the opinion of the Secondary School 
Teachers about school administration to a Professional Learning Community of Administrators 
in Prachuap Khiri Khan Province Under The Secondary Educational Service Area Office 10 
divided by teacher’s educational background and working experience. The sample of 269 
teachers at the Secondary School Teachers in Prachuap Khiri Khan Province Under The 
Secondary Educational Service Area Office 10 recruited through stratified random sampling 
method and considerate sample size through Cohen table. The instrument was a five-point 
rating scale questionnaire which the IOC value is 0.6 upper and the Cronbach’s alpha showed 
a level of reliability at 0.961. The data analyzed through the descriptive statistic by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance.

The research results were found that

1. Teacher’s opinion about Administrators in Prachuap Khiri Khan Province Under 
The Secondary Educational Service Area Office 10 in school administration to a Professional 
Learning Community, the overall and each dimension of the opinion were at high level.

2. The comparison of teacher’s opinion as divided by their educational background 
and working experience were not significant differences.

Keywords: Professional Learning Community, Secondary School

บทนำา

ในปจัจบุนัการจดัการศึกษาเปน็ส่วนสำาคญั
ในการขบัเคลือ่นเปลีย่นแปลงเพือ่พฒันาประเทศให้
ดำาเนินไปอย่างสมดุล มั่นคง และรวดเร็ว ในยุคที่
มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็และหลากหลาย 
เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเรียนรู้ ปรับตัวให้ทัน
ตอ่ยคุพลกิผนัได้นัน้ พระราชบัญญตักิารศึกษาแหง่
ชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำาหนดให้มีการปฏิรูป
การศกึษาทัง้ระบบ ตัง้แตป่ฏิรปูการเรยีนรู ้การปฏริปู

โครงสรา้ง การปฏริปูการผลติและพฒันาครตูลอด
จนการปฏริปูระบบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
(สำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2552) อนัสง่
ผลต่อการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ีพุทธศกัราช 2561-
2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรพัยากรมนษุย์ จึงมเีปา้หมายการพฒันาทีส่ำาคญั
เพือ่พฒันาคนในทกุมติิและในทกุชว่งวยัใหเ้ปน็คนด ี
เกง่ และมคุีณภาพ (สำานกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิ
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และสงัคมแหง่ชาต,ิ 2561) ซึง่ตรงกับแผนการศึกษา
แหง่ชาติ ฉบบัที ่12 พทุธศกัราช 2560-2579 ทีม่ี
จดุประสงคเ์พือ่พฒันาระบบและกระบวนการจดัการ
ศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิและยทุธศาสตรช์าต ิเพือ่พฒันาสังคมไทย
ใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู ้และคุณธรรม จรยิธรรม 
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำาลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน(สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2560)

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พุทธศักราช 
2561-2580 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พุทธศักราช 2560-2579 ทำาให้เห็นว่า ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่ือม
โยงกันอย่างท่ัวถึงและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ส่ง
ผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Trilling & Fadel, 2009 อ้างถึงใน 
วิจารณ์ พาณิช, 2554: 102) เป็นยุคที่เราต้องมี
การพฒันาผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ปรบัปรงุ
กระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ ซ่ึงทำาใหเ้หน็วา่ 
ครไูม่สามารถทำางานในรปูแบบเดมิทีส่อนนกัเรยีน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิแต่เพียงอย่างเดียวได้ ครู
จำาเป็นจะต้องเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน รวมไปถึงสร้าง
แรงบนัดาลใจในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รปูแบบการ
ทำางานของครจูงึตอ้งเปลีย่นไป เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 10 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งหมด 4 
จงัหวดั คอื จงัหวดัสมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสงคราม 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม
ทั้งสิ้น 60 โรงเรียน ซึ่งนับว่ามีจำานวนมาก และ

ด้วยระยะทางระหว่างทั้ง 4 จังหวัดนั้นมีระยะทาง
ที่ห่างไกลกัน การที่สถานศึกษาจะบริหารจัดการ
การศกึษาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนไดร้บัการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด 
ทุกสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ
การศึกษานั้น จำาเป็นต้องเกิดการทำางานร่วมกัน
ระหว่างสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากับสถาน
ศึกษา สถานศึกษากับสถานศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศกึษากับคร ูและครกัูบคร ูเพือ่มุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้มี
คุณภาพรว่มกนั เกดิการเรียนรูร้ว่มกนั สามารถนำา
ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ด้วยกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ
(O-NET) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 และนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า ผล
การทดสอบระดับจังหวัดแต่ละวิชามีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นในบางกลุ่มสาระ และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำาลง
ในบางกลุ่มสาระ (กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน
ทับสะแกวิทยา, 2561-2563) ซึ่งแสดงถึงการ
ทำางานของครูในแต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำาเร็จ
ได้ไม่เท่ากัน บางกลุ่มสาระคะแนนมีพัฒนาการที่
สูงขึ้น บางกลุ่มสาระคะแนนมีพัฒนาการที่ต่ำาลง  
แมอ้ยู่ในสถานศกึษาเดยีวกนั ทำาให้เหน็วา่ผู้บรหิาร
สถานศึกษา และครูทุกคนต้องร่วมมือกันในการ
จัดการศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
ผูเ้รยีน ผา่นการทำางานรว่มกนัเปน็ทมี มเีปา้หมาย
ร่วมกันผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community หรอื PLC) 
ในสถานศึกษาขึ้น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เปน็ชมุชนของครท่ีูมุง่มัน่แสวงหาองคค์วามรู้รว่มกัน 
เรยีนรูร้ว่มกนั และนำาความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูน้ัน้
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ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนา
โรงเรยีน (Hord,1997 อา้งถงึใน อนสุรา สวุรรณวงศ,์  
2558) ซึ่งเป้าหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อการ แลกเปล่ียน เรียนรู้ ช่วยเหลือ 
และส่งเสริมการพัฒนาการทำางานของบุคลากรใน
สถานศกึษาร่วมกนัอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็ระบบใหเ้กดิ
เปน็การพฒันาอย่างยัง่ยนื ทำาใหก้ารทำางานของครู
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะ
ศกึษาการบรหิารสถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีน
รู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาและบรหิาร
สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มตีอ่ผูบ้รหิารในการบรหิารสถานศึกษาสู่ชมุชนแหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยจำาแนกตามวฒุิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน

วิธีการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ขา้ราชการ
คร ูโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 8 อำาเภอ 18 
โรงเรียน จำานวน 891 คน

2. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ
คร ูโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 269 คน ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างใช้การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
นยัสำาคญัทางสถิต.ิ05 จากการเปดิตารางสำาเรจ็รปู
ของ Cohen (Cohen, Manion and Morrison, 
2011: 147)

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

1. ตัวแปรต้น ได้แก่

1.1 ระดับการศึกษา 

1.2. ประสบการณ์ในการทำางาน

2. ตัวแปรตาม คอื การบรหิารสถานศึกษา
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
จำานวน 4 ด้าน ดังนี้ 

 1) ดา้นการมวีสิยัทศันร่์วม (Shared 
Vision) 

 2) ด้านการทำางานร่วมกันเป็นทีม 
(Collaborative Teamwork)

 3) ด้านภาวะผู้นำาร่วม (Shared 
Leadership)

 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาชีพ (Professional learning and develop-
ment)
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เครื่องมือวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) เกีย่วกบั การบรหิาร
สถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ 
ผู้บรหิาร ตามความคดิเหน็ของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา
ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยแบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน เป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist)

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิาร
สถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ 
ผู้บรหิาร ตามความคดิเหน็ของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา
ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 10 โดยแบง่เปน็ 5 ดา้น 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) ตามรูปแบบมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั

ก�รรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำาตัวจากบัณฑิต
ศกึษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

สง่ใหก้บัผูอ้ำานวยการโรงเรยีนโรงเรยีนมัธยมศกึษา
ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทั้ง 8 อำาเภอ เพื่อ
ขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผูว้จัิยขอความอนเุคราะห์จากครโูรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
ตอบแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามระหว่าง
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

3. ผูว้จัิยรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื
ทั้งหมดจำานวน 269 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
ตรวจสอบความถกูตอ้งและสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
เพื่อนำามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) 
หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำาเสนอในรูป
ตารางประกอบคำาอธิบาย 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลรายขอ้เก่ียวกับความคดิ
เหน็ของครตูอ่การบรหิารสถานศกึษาสู่ชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวชิาชีพของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

ตัวแปรต้น

1. วุฒิการศึกษา

 1.1 ปริญญาตรี

 1.2 สูงกว่าปริญญาตรี

2. ประสบการณ์ในการทำางาน

 2.1 น้อยกว่า 10 ปี

 2.2 10-15 ปี

 2.3 15 ปีขึ้นไป

ตัวแปรต�ม

ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 4 ด้าน ประกอบด้วย

 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม

 2) ด้านการทำางานร่วมกันเป็นทีม

 3) ด้านภาวะผู้นำาร่วม

 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยหา ค่าเฉลี่ย 
(Mean:) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) (บุญชม ศรสีะอาด, 2553: 133) 
เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม 

นำาผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบตาม
เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มลูโดยใชค้า่คะแนน
เฉล่ีย (บญุชม ศรีสะอาด, 2553: 103) ดงัตอ่ไปนี้

 4.51-5.00 หมายถึง มีการบริหาร
สถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบั
มากที่สุด 

 3.51-4.50 หมายถึง มีการบริหาร
สถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบั
มาก

 2.51-3.50 หมายถึง มีการบริหาร
สถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบั
ปานกลาง 

 1.51-2.50 หมายถึง มีการบริหาร
สถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบั
น้อย

 1.00-1.50 หมายถึง มีการบริหาร
สถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบั
น้อยที่สุด

3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ
ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันต่อการบริหารสถาน
ศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) 

4. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ
ครูที่ประสบการณ์ในการทำางานต่างกันมีความคิด
เหน็ตอ่การบริหารสถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีน
รู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วิเคราะห์โดยใช้ค่า
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA) 
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทำาการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี
การของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

ผลการวิจัย

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชพีของผูบ้รหิาร ตามความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวัดประจวบครีขีนัธ ์
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในภาพรวมและรายด้าน 

ก�รบริห�รสถ�นศึกษ�สู่ชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ 
ท�งวิช�ชีพของผู้บริห�ร

S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 4.36 .46 มาก

2 ด้านการทำางานร่วมกันเป็นทีม 4.34 .61 มาก

3 ด้านภาวะผู้นำาร่วม 4.29 .59 มาก

4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 4.36 .54 มาก

รวม 4.34 .51 ม�ก
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จากตาราง 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวม พบวา่ 
อยู่ในระดับมาก ( =4.34) และเมื่อพิจารณาราย

ดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยเรยีงลำาดบั
ด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงทีสุ่ด คือ ด้านการมวีสัิยทศัน์รว่ม 
( =4.36) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  
( =4.36) รองลงมาคอืดา้นการทำางานรว่มกนัเปน็
ทีม ( =4.34) และสุดท้าย คือ ด้านภาวะผู้นำาร่วม 
( =4.29) 

ต�ร�ง 2 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครตูอ่การบรหิารสถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรียนรูท้าง
วชิาชพีของผูบ้รหิาร ตามความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวัดประจวบครีขีนัธ ์
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ก�รบริห�รสถ�นศึกษ�สู่ชุมชนแห่ง 
ก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพของผู้บริห�ร

วุฒิก�รศึกษ�

t pปริญญ�ตรี สูงกว่�ปริญญ�ตรี

S.D. S.D.

1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 4.38 .44 4.33 .49 0.780 .436

2 ด้านการทำางานร่วมกันเป็นทีม 4.35 .61 4.32 .62 0.423 .672

3 ด้านภาวะผู้นำาร่วม 4.31 .58 4.26 .62 0.551 .582

4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 4.38 .52 4.33 .57 0.734 .463

รวม 4.35 .50 4.31 .54 0.647 .518

* p <.05

จากตาราง 2 พบว่า ค่า t ไม่มีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงว่า ครทูีม่วุีฒกิารศกึษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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จากตาราง 3 พบว่า คา่ F ไมม่นียัสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยภาพรวมและรายด้าน แสดงว่า 
ครทูีมี่ประสบการณใ์นการทำางานตา่งกนัมคีวามคดิ
เหน็ตอ่การบริหารสถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรยีน
รู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร ตาม
ความคดิเห็นของครูโรงเรยีนมธัยมศึกษาในจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 10 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักและให้ความ
สำาคญัของการเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู้ทางวชิาชพี
ในการทำางานร่วมกนัของขา้ราชการครแูละบคุลากร

เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนา
วชิาชพี และพฒันาสถานศกึษาตอ่ไป มกีารบรหิาร
สถานศกึษาทีส่ง่เสรมิให้ขา้ราชการครแูละบคุลากร
มส่ีวนรว่มในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา รว่ม
กันวางแผน กำาหนดเป้าหมาย ส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน หรือการ
ทำางานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลสูงสุดแก่ 
ผู้เรยีน เปิดโอกาสใหข้้าราชการครแูละบคุลากรแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมไปถึง
ยอมรบัความคดิเหน็ใหม่ๆ  ยอมรบัการเปล่ียนแปลง
เพือ่การพฒันาผูเ้รยีน มกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
นำาไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป จึงทำาให้ครูมี
ความคดิเหน็ตอ่การบรหิารสถานศกึษาสูช่มุชนแหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร อยู่ในระดบัมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี ไชยภักดี และ 
รุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ(2561) ศกึษาเร่ือง การเปน็
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ผลการวิจัย

ต�ร�ง 3 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครตูอ่การบรหิารสถานศกึษาสูช่มุชนแหง่การเรียนรูท้าง
วชิาชพีของผูบ้รหิาร ตามความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวัดประจวบครีขีนัธ ์
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำางาน

ก�รบริห�รสถ�นศึกษ�สู่ชุมชนแห่งก�ร
เรียนรู้ท�งวิช�ชีพของผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น

F p
น้อยกว่�

10 ปี
10-15 ปี

ม�กกว่� 
15 ปี

ขึ้นไป

S.D. S.D. S.D.

1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 4.32 .48 4.38 .48 4.41 .39 1.090 .338

2 ด้านการทำางานร่วมกันเป็นทีม 4.29 .61 4.38 .65 4.37 .56 .701 .497

3 ด้านภาวะผู้นำาร่วม 4.24 .61 4.34 .61 4.31 .54 .726 .485

4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 4.31 .53 4.39 .56 4.39 .54 .611 .544

 รวม 4.29 .52 4.37 .54 4.37 .54 .846 .430



116 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 1 January - April 2021

พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณตะนาว เนยีมออ่น 
(2562) ศึกษาเรือ่ง การสง่เสรมิชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 2 ผลการวจิยั 
พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลุพีร เกลีย้งสง (2556) 
ศกึษาเร่ือง กลยุทธ์การพัฒนาวฒันธรรมองค์กรเพือ่
การส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Karo, 
Danaisak & Petsangsri, Sirirat (2021) ศึกษา
เรื่อง The effect of online mentoring system 
through professional learning community with 
information and communication technology 
via cloud computing for pre-service teachers 
in Thailand ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากสุด

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียน
รู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมและ
รายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญของการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุงมุ่งหมาย และ
คา่นิยมของสถานศกึษาเพือ่พฒันาสถานศึกษารว่ม
กนั สง่เสรมิใหเ้กิดการเรยีนรู้ผา่นการทำางานร่วมกัน 
มคีวามสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนั เปน็ชมุชนกลัยาณมติร 

ไมม่กีารแบง่แยกบุคคล ไมแ่บง่ตามวฒุกิารศกึษา ทกุ
คนมคีณุคา่และมคีวามสำาคญัเทา่เทยีมกนั กระจาย
อำานาจความรับผิดชอบในการทำางาน เปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัอยูเ่สมอ 
ทำาให้ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียน
รู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปราณี ไชยภักดี และรุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ (2561) ศึกษาเรื่อง การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบว่า ครูที่มีวุฒิการ
ศกึษาตา่งกนั มคีวามคิดเหน็ตอ่การเปน็ชมุชนแหง่
การเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา ในภาพรวม
และรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ พรพรรณ พิมพา (2561) ศึกษาเรื่อง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม พบ
ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความเห็นต่อบทบาท 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสูก่ารเปน็ชมุชนแหง่การเรยีน
รูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนในกลุ่มเครอืขา่ยลาดใหญ่
จังหวัดสมุทรสงครามไม่แตกต่างกัน

3. ผลการเปรียบเทยีบความคดิเหน็ของครู
ทีม่ปีระสบการณ์ในการทำางานแตกตา่งกัน มคีวาม
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชีพของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาตระหนักให้เห็นถึงความสำาคัญของ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริม
ใหก้ระบวนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเปน็กระบวนการ
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ทีท่กุคนมสีว่นรว่ม เกดิการเรยีนรูร้ว่มกนั ผา่นการ
ทำางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน ช่วยเหลือ 
ซ่ึงกันและกนั แกไ้ขปญัหารว่มกนั ตามสถานการณ์
ในปจัจบุนัทีเ่กดิขึน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิและ
เปดิโอกาสใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรแสดงความ
คดิเหน็เพือ่แลกเปล่ียนร่วมกนั ทำาให้ข้าราชการครู
และบคุลากรทีม่ปีระสบการณแ์ตกตา่งกนัสามารถ
ทำางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ยอมรับในการทำางานร่วม
กัน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตน นำา
ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ทำาให้ครูที่มีประสบการณ์ในการทำางาน
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ไมแ่ตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราณี ไชย
ภกัด ีและรุง่ชชัดาพร เวหะชาต ิ(2561) ศกึษาเร่ือง 
การเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพของสถาน
ศกึษา ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบว่า 
ครูที่มีประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน มีความ
คดิเหน็ตอ่การเปน็ชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวชิาชพี
ของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อโณชา 
พลวงนอก (2562) ศึกษาเรื่อง ปัญหาการดำาเนิน
งานโครงการพัฒนาครูด้วย PLC ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูม ิพบวา่ ขา้ราชการครท่ีูมปีระสบการณต์า่งกนั 
มคีวามคดิเหน็ตอ่การดำาเนนิงานโครงการพฒันาครู
ดว้ยชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณตะนาว เนยีมออ่น (2562) ศึกษาเรือ่ง การ 
สง่เสรมิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ในการทำางานต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการสง่เสรมิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

1.1 ด้านการมวีสิยัทศันร์ว่ม สำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสง่เสรมิ
ใหค้รทูกุคนมคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งชมุชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ด้านการทำางานร่วมกนัเปน็ทมี สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและผูบ้รหิารสถานศกึษาควรให้
คุณค่าและความสำาคัญของทุกคนในสถานศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน

1.3 ดา้นภาวะผูน้ำารว่ม สำานกังานเขตพ้ืนที่
การศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเปดิโอกาส
ให้มีครูมีอิสระทางความคิด

1.4 ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรอำานวยความสะดวกให้ครูได้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาและสภาพที ่
พงึประสงคข์องการบรหิารสถานศกึษาสูชุ่มชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวชิาชีพของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียน
รู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
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