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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรวิจัยผสมผสำนวิธีวิจัยเชิงคุณภำพและวิธีวิจัยเชิงปริมำณ 
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยเลือกกลุ่มเป้ำหมำยแบบเจำะจง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน จ ำนวน 
368 คน 
 ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.  สภำพปัจจุบัน ภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง พบว่ำ ด้ำนที่มีกำรปฏิบัติสูงสุด 
ได้แก ่ด้ำนกำรสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรลดควำมโดดเดี่ยวระหว่ำง
ปฏิบัติงำนสอนของ และด้ำนที่มีกำรปฏิบัติต่ ำสุด ได้แก่ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนค่ำนิยมและ
ปทัสถำนร่วม 

2. สภำพที่พึงประสงค์ ภำพรวมมีระดับที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมำกที่สุด พบว่ำ ด้ำนที่มี
ระดับท่ีพึงประสงค์สูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำร
รวมกลุ่มเพ่ือมุ่งเน้นที่กำรเรียนรู้ของนักเรียน และด้ำนที่มีระดับที่พึงประสงค์ต่ ำสุด ได้แก่ ด้ำนกำรลด
ควำมโดดเดี่ยวระหว่ำงปฏิบัติงำนสอนของครู 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ คือ 1) กำรเสริมสร้ำงวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม 
และบรรทัดฐำนร่วมกัน 2) กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ                                

                                                           
1 นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศึกษำ หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3) กำรพัฒนำกำรร่วมเรียนรู้และร่วมมือร่วมใจ 4) กำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำสู่กำรรวมพลัง  และ                                  
5) กำรท ำงำนเป็นทีมและสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงกัลยำณมิตร 
 
ค าส าคัญ: ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  สถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract 
 This research aims. Study the current state and the desired development of 
the educational community of learning, vocational school. Under the Local 
Government and to develop strategies to improve education in communities of 
learning the profession of education. Under the Local Government. The research 
methodology combines qualitative research and quantitative research methods. The 
goal of qualitative research by targeting specific groups, including administrators of 10 
sample quantitative research include school administrators and teachers of 368 
people. 
 The results were as follows; 
 1. Overview of Current practice is moderate. Considering it was found that the 
side with the highest point of the building of cooperation. Followed by Reducing the 
isolation between the practice of teaching. And the side with the lowest knowledge of 
the values and norms shared. 
 2. The adverse conditions Overview desirable level is at the highest 
level. Considering it was found that the side with the most desirable aspects include 
the creation of the beginning of cooperation, followed by the band to focus on student 
learning. And the side with the lowest reducing the isolation between the performance 
of teachers. 

3. Development Strategy for education in communities of learning the 
profession of education. Under the Local Government Strategy is composed of five. 1) 
Enhance vision, values and norms common. 2) Enhancing the environment focused on 
learning of the learners. 3) Development of joint learning and cooperation. 4) To 
strengthen leadership to consolidate power. 5) Teamwork and reflects the 
performance of goodwill. 
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บทน า 
 กำรศึกษำถือว่ำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ และเป็นหัวใจ
ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำบุคคลให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต  
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546) ซึ่งมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มี
เป้ำหมำยอยู่ที่กำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีควำมสุข และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มำตรำ 9 ได้ก ำหนดหลักกำรจัดระบบ
โครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 5 ส่วนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำตรำ41 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตำมควำมพร้อม ควำมเหมำะสม และควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น 
และมำตรำ 16-18 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบอันได้แก่ เทศบำล เมืองพัทยำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งถือว่ำ
เป็นระบบบริกำรสำธำรณะประเภทหนึ่ง(ส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2548) 
 ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมก้ำวหน้ำไป
มำก แต่ก็ยังพบปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำหลำยประกำร ได้แก่ ภำรกิจด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำถือว่ำเป็นภำรกิจใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ขำดควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำ นับว่ำทุกฝ่ำยต้องมีร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กร เฉพำะอย่ำงยิ่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำควรพัฒนำตนเอง
ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพที่สอดคล้องกับภำรกิจกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท  หน้ำที่และเป็นกำร
พัฒนำที่สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสบควำมส ำเร็จใน
หลำยประเทศ ต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำวิชำชีพที่มุ่งให้ครู  ผู้บริหำร นักกำรศึกษำ และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือรวมพลังกันพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ในรูปแบบ  “ชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)” โดยสมำชิกชุมชนวิชำชีพร่วมกัน
ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย กิจกรรมพัฒนำวิชำชีพ และภำรกิจกำรพัฒนำร่วมกัน สมำชิกรวมพลัง
เรียนรู้แบบกัลยำณมิตร ลงมือปฏิบัติบนฐำนกำรท ำงำนจริงที่อิงพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำกำร
พัฒนำในรูปแบบอ่ืนที่ได้จำกภำยนอกห้องเรียน ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจำกกำรพัฒนำตำมแบบ
“ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลคือ กำรเปลี่ยนแปลงเชิง
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พฤติกรรมทำงบวกแก่ คร ูผู้บริหำร ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องให้เป็น“คนคุณภำพ” ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน คุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพของประเทศในที่สุด นอกจำกนั้นยังก่อ ให้เกิด
วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่คนในสถำนศึกษำในองค์กรและในหน่วยงำนต่ำงร่วมมือรวมพลังเรียนรู้ ในกำร
วิพำกษ์ วิจำรณ์ ร่วมสะท้อนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพร่วมกันมำกขึ้น(ส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ, 2554) 
 ผู้วิจัยฐำนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ หัวข้อที่ผู้วิจัยได้
ศึกษำครั้งนี้น่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งที่จะเป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในกำรจัดกำรศึกษำที่
ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ขอบเขตของปัญหา 

ผู้วิจัยศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ ได้แนวทำงกิจกรรมกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรมีโอกำสเสวนำใคร่ครวญระหว่ำงกัน 2) กำร
ลดควำมโดดเดี่ยวระหว่ำงปฏิบัติงำนสอนของครู 3) กำรรวมกลุ่มเพ่ือมุ่งเน้นที่กำรเรียนรู้ของนักเรียน
4) กำรสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ และ 5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนค่ำนิยมและปทัสถำน
ร่วม (Sergiovanni, 1994) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสำน ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 8,718 คน (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, 2559) 
ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได ้จ ำนวน 368 คน (ก ำหนดโดยใช้ตำรำงของแครจซี่และมอร์แกน) 

2. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้ำหมำยโดยกำรเลือกแบบ
เจำะจง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 10 คน โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือก ดังนี้ 1) คุณวุฒิ
กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 2) ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรบริหำร
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กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี และ 3) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   อย่ำง
น้อย 3 ปี 
 ขั้นตอนการวิจัย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำทั้งเชิงทฤษฏีและงำนวิจัย เพ่ือก ำหนดกรอบกำรวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยกำรวิจัยภำคสนำม
หรือเชิงประจักษ์ทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ 

ขั้นตอนที่ 3 ยกร่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 4 กำรตรวจสอบร่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้อง 
ด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. กำรวิจัยเชิงคุณภำพใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง เพ่ือประมวลหำยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ 
2. กำรวิจัยเชิงปริมำณใช้แบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ในกำร

พัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ 
 2.1 กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำมโดยผู้เชี่ยวชำญ ทั้ง 5 ท่ำน 

พบว่ำ ข้อค ำถำมทุกข้อมีค่ำควำมสอดคล้อง อยู่ระหว่ำง 0.80 – 1.00 
 2.2 กำรตรวจสอบควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำและประเด็นข้อค ำถำมแล้วหำค่ำควำมเที่ยง

และค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ มีค่ำเท่ำกับ 0.801 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประสำนติดตำมแบบสอบถำมด้วยตนเอง ได้รับ

กลับคืนมำพร้อมทั้งตรวจสอบควำมสมบูรณ์ จ ำนวน 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98 
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ด้วยกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ ตำมหลักตรรกวิทยำเชิงอุปนัย 

รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรจับประเด็นส ำคัญโดยใช้วิธีกำรประมวลควำมคิดเห็นตำมที่ได้รับ
แล้วน ำมำจัดให้เป็นระบบเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลตำมวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
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2. วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 2.1 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณเพ่ือหำค่ำสถิติต่ำงๆด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 

ใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี ่ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 2.2 น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ตรวจสอบกลั่นกรอง 

ประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค (PNI modified) 
 2.3 ตรวจสอบร่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ

ของสถำนศึกษำ ด้วยกำรสนทนำกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชำญ 
 2.4 น ำผลกำรวิจัยเพ่ือประเมินควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ โดยผู้บริหำร

สถำนศึกษำ จ ำนวน 15 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำมัธยฐำน ค่ำพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ 
 
ผลการวิจัย 

จำกกำรวิจัย สรุปผลดังนี้ 
1. สภำพปัจจุบัน ภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง พบว่ำ ด้ำนที่มีกำรปฏิบัติสูงสุด 

ได้แก่ ด้ำนกำรสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรลดควำมโดดเดี่ยวระหว่ำง
ปฏิบัติงำนสอนของ และด้ำนที่มีกำรปฏิบัติต่ ำสุด ได้แก่ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนค่ำนิยมและ
ปทัสถำนร่วม 

2. สภำพที่พึงประสงค์ ภำพรวมมีระดับที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมำกที่สุด  พบว่ำ ด้ำนที่มี
ระดับท่ีพึงประสงค์สูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำร
รวมกลุ่มเพ่ือมุ่งเน้นที่กำรเรียนรู้ของนักเรียน และด้ำนที่มีระดับที่พึงประสงค์ต่ ำสุด ได้แก่ ด้ำนกำรลด
ควำมโดดเดี่ยวระหว่ำงปฏิบัติงำนสอนของครู 

3.  ผู้วิจัยน ำเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ คือ 1) กำรเสริมสร้ำง
วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และบรรทัดฐำนร่วมกัน 2) กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 3) กำรส่งเสริมกำรร่วมเรียนรู้และร่วมมือร่วมใจ 4) กำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำร่วม และ 5) 
กำรท ำงำนเป็นทีมและสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงกัลยำณมิตร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จำกผลกำรวิจัยเรื่อง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

1. สภำพปัจจุบันของกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำน 
ศึกษำ ภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีกำรปฏิบัติ
สูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ อำจเป็นเพรำะสถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรม
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เพ่ือยกย่องครูและกำรยอมรับควำมสำมำรถของคณะครูในโอกำสวันส ำคัญต่ำงๆ มีกำรปฐมนิเทศครู
บรรจุใหม่ ทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจร่วมกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรลักษณ์ ชูก ำเนิด และคณะ (2557) ได้ศึกษำรูปแบบของชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ที่มีแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ผลกำรวิจัยพบว่ำ จุดเปลี่ยนผ่ำนจำกระบบปิดสู่ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูที่ส ำคัญ
รูปแบบหนึ่งคือ กำรเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐำนงำนจริง ท ำให้เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้เพ่ือกำร
เปลี่ยนแปลงบนฐำนงำนจริง เมื่อ แต่ละพ้ืนที่มีกำรพัฒนำในรูปแบบดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องจน
กลำยเป็นวิถีปกติขององค์กร และสอดคล้องกับ Hipp and Weber(2008) ได้ท ำกำรศึกษำพฤติกรรม
ของครูผู้สอนซึ่งเป็นสมำชิกในชุมชน กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน กำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและได้สรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนใน
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยกล่ำวว่ำ กำรรวมตัวเป็นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพนั้น สมำชิกใน
ชุมชนจะต้องมีคุณลักษณะร่วมกัน ดังนี้ มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียว มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีควำมเมตตำ กรุณำ มีควำมคำดหวังส ำหรับตัวเองในระดับสูงและส ำคัญคือ มีควำมไว้เนื้อเชื่อ
ใจกัน 
 2. สภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ ภำพรวมมีระดับที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมำกท่ีสุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำน
ที่มีระดับที่พึงประสงค์สูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ อำจเป็นเพรำะ 
ผู้บริหำรและครูผู้สอน มองว่ำ กำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบกำรสอนใหม่ๆ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงจัดให้มีสถำนที่ส ำหรับประชุมย่อยในแต่ละกลุ่มสำระเป็นจุดเริ่มหนึ่งของกำรร่วมมือร่วมใจ เพ่ือ
ก่อให้เกิดจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ หรือแม้กะทั่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีกำร
วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ร่วมมือเป็นกลุ่มมำกกว่ำกำร
แข่งขัน จะน ำไปสู่กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ  พิเชษฐ์ 
เกษวงษ์ (2556)ไดศ้ึกษำกำรน ำเสนอแนวทำงกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงกำร
สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ แนวทำงท่ีส ำคัญประเด็นแรกคือ กำรสร้ำงจุดเริ่ม
แห่งควำมร่วมมือร่วมใจ เช่น ส่งเสริมให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ Maki 
(2001) อ้ำงถึงใน (ศักดำ มัชปำโต, 2550:57) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องโรงเรียนในฐำนะเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้โดยเปรียบเทียบครูในประเทศญี่ปุ่นกับครูในสหรัฐอเมริกำมีกำรเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนโดยไม่มี
กำรแนะน ำหรือชี้แจงเป็นอย่ำงไร ผลกำรวิจัยพบว่ำ  กำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยซึ่งต้องจัดโดยมำมีผู้สอน
กำรจัดองค์ประกอบกำรเรียนรู้ของโรงเรียนโดยครูต้องจัดประสบกำรณ์ซึ่งเป็นวิธีกำรที่จะเรียนรู้ภำระ
งำนของเขำในโครงสร้ำงที่ประกอบด้วยหน้ำที่ที่หลำกหลำยกำรที่ได้อธิบำยรูปแบบองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ของครูเป็นกิจกรรมที่ครูจะปรับเปลี่ยนไปตำมก ำหนดหน้ำที่ซึ่งประสบกำรณ์ในหน้ำที่ เมื่อ
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เปรียบเทียบระหว่ำงครูทั้งสองประเทศนั้นพบว่ำครูในประเทศญี่ปุ่นต้องกำรพัฒนำตนเองและ
แก้ปัญหำเป็นเป้ำหมำยหลักทำงกำรศึกษำที่ส ำคัญส่วนครูในประเทศสหรัฐอเมริกำมีแนวโน้มกำรรับรู้
เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐำนและกำรมีนิสัยกำรท ำงำนที่ดีเป็นเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำที่ส ำคัญจำกกำรวิจัย
ยังพบอีกว่ำกำรให้กำรอบรมอย่ำงเป็นทำงกำรจะเป็นหลักควำมรู้หลักในกำรเรียนรู้ภำระหน้ำที่งำนแต่
กำรเรียนรู้โดยทำงตรงของผู้เรียนเองที่มีควำมหลำกหลำยในกำรก ำหนดภำระหน้ำที่เองและจะ
แตกต่ำงอย่ำงมำกกับรูปแบบกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ผลกำรศึกษำจะให้ข้อคิดในกำรจัดกำร
โรงเรียนให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของครู 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ จำก
กำรศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ ที่ผู้วิจัยได้สังเครำะห์และผ่ำนกำรประเมินควำม
ต้องกำรจ ำเป็น PNI modified รวมทั้งกำรด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม จำกผู้ทรงคุณวุฒิและผลกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ ผู้วิจัยขอน ำเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
  ยุทธศำสตร์ที่1 กำรเสริมสร้ำงวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และบรรทัดฐำนร่วมกัน มีเป้ำหมำยเพ่ือ
สร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม สร้ำงค่ำนิยมร่วม และสร้ำงบรรทัดฐำนร่วม  ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 1) จัด
กิจกรรมกระตุ้นให้ครูมีจิตใจมุ่งมั่นในกำรพัฒนำวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยมแห่ง
ควำมเอ้ืออำทร ห่วงใย ช่วยเหลือร่วมมือ พ่ึงพำอำศัยกันในกำรปฏิบัติงำน 3) จัดกิจกรรมร่วมสร้ำง
บรรทัดฐำนร่วมกัน สร้ำงบรรยำกำศกำรสื่อสำรกันอย่ำงเปิดเผย ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน  ผู้วิจัยมองว่ำ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ นั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมี
กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม สร้ำงค่ำนิยมร่วมและสร้ำงบรรทัดฐำนร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับ ธันยพร บุญรักษำ 
(2553) ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่ำ กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในจังหวัดเลย ภำพรวมอยู่ในระดับมำก และปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมำก และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของ
โรงเรียนอยู่ในระดับสูงมำก คือ ปัจจัยด้ำนพันธกิจและวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับ Louis & Kruse 
(1995: 27) กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงค่ำนิยมและวิสัยทัศน์ร่วมต้องช่วยให้ครูมองเห็นควำมส ำคัญของกำรจัด
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถตำมวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้คณะ
ครูมีจิตใจมุ่งมั่นในอันที่จะท ำให้วิสัยทัศน์ที่ร่วมกันก ำหนดขึ้นมำกลำยเป็นควำมจริง และต้องให้กำร
สนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรกันอย่ำงเปิดเผยในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรไว้วำงใจซึ่งกัน
และกัน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ มี
เป้ำหมำย เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือร่วมสร้ำงองค์ควำมรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 1) จัดสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนหลักสูตรและกลยุทธ์ด้ำนกำร
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จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 2) จัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผู้วิจัยมองว่ำกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อร่วมสร้ำงองค์ควำมรู้ที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ วิเชียร  รู้ยืนยง และคณะ (2559) ได้ศึกษำ บทบำทของผู้บริหำรใน
กำรจัดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกผลกำรวิจัย 
ภำพรวม พบว่ำ มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง โดยเฉพำะ ด้ำนกำรเรียนรู้เป็นทีม มีกำรส่งเสริมให้
ครูแต่ละคนและทีมงำนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรส่งเสริมให้ครูแต่
ละคนและทีมงำนปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของตนอย่ำงต่อเนื่องและชัดเจน จะน ำไปสู่กำรจัดองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ และ Hargreaves (2003) กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นกำร
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเองจำกข้ำงใน หรือวุฒิภำวะควำมเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยยะส ำคัญ
คือ กำรเรียนรู้ตนเอง กำรรู้จักตนเองของครู เพ่ือที่จะเข้ำใจมิติของผู้เรียนที่มำกกว่ำควำมรู้ แต่เป็นมิติ
ของควำมเป็นมนุษย์ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เมื่อครูมีควำมเข้ำใจธรรมชำติตนเองแล้ว จึงสำมำรถ
มองเห็นธรรมชำติของศิษย์ตนเองอย่ำงถ่องแท้จนสำมำรถสอนหรือจัดกำรเรียนรู้โดยยึด กำรเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นส ำคัญได้ รวมถึงกำรเรียนรู้ร่วมกันของสมำชิกในชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรร่วมเรียนรู้และร่วมมือร่วมใจ มีเป้ำหมำยเพ่ือเปิดใจร่วม
เรียนรู้วิเครำะห์ปัญหำเพ่ือร่วมมือร่วมใจหำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
1) มีกำรจัดเสวนำรับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 2) มีกำรร่วมประชุมวำงแผน ออกแบบกิจกรรม ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และประเมินผล
ร่วมกันแบบบูรณำกำร ผู้วิจัยมองว่ำ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรเปิดใจร่วมเรียนรู้วิเครำะห์ปัญหำเพ่ือร่วมมือร่วมใจหำแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับ ปริวิทย์ ไวทยำชีวะ (2554) ได้ศึกษำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ในบทบำทกำรเป็นพ่ีเลี้ยงของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ผลกำรวิจัยพบว่ำ  กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
ระหว่ำง 2 บุคคล โดยที่บุคคลหนึ่งจะได้รับกำรเพ่ิมพูน พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถจำกอีกบุคคลหนึ่ง
หรือได้รับควำมรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ำย ซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถนั้นอำจจะเป็นควำมรู้ใหม่หรือเป็นกำร
เพ่ิมเติมควำมรู้ที่มีอยู่ก่อนโดยปรับให้เหมำะสมตำมสภำพแวดล้อม  และ Gamson (1994: 44–49)                   
ได้กล่ำวถึง กำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์แก่หมู่คณะว่ำ จัดเสวนำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและ
ปัญหำที่เกิดขึ้นเพ่ือให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันอยู่เป็นประจ ำ ส่งเสริมให้คณะครูมีนิสัย
ในกำรสืบค้นวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำงๆที่มีอยู่ในสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้คณะครูได้โต้แย้งและถกเถียงกัน
ทำงควำมคิดเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆที่ส ำคัญๆในสถำนศึกษำ ช่วยให้ครูเข้ำใจและเห็นคุณค่ำในงำนที่ครู
คนอ่ืนปฏิบัติ และเกิดกำรยอมรับ กำรน ำแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จำกกำรเสวนำร่วมกับคณะครูไปใช้แก้ไข
ปัญหำหรือพัฒนำงำนสถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้เอ้ือต่อกำรเสวนำแลกเปลี่ยน
ควำมคิด 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำร่วม มีเป้ำหมำยเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมเป็นผู้น ำ
และผู้ตำมเพ่ือสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 1) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
ภำวะผู้น ำร่วม 2)จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนและเป็นผู้ตำมที่ดี ซึ่งผู้วิจัยมองว่ำ กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกรต้องมี
ควำมเป็นผู้น ำ และผู้ตำมเพ่ือสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมชำติ เมฆแดง 
(2558) ได้ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำควำมเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำเอกชน ในเขต
พ้ืนที่ภำคใต้ตอนบน พบว่ำ ลักษณะควำมเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ที่ดีของสถำนศึกษำต้องมีภำวะผู้น ำ
แบบสนับสนุนและมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ Carmichael (1982: 127) กล่ำวว่ำแนวทำงกำรสร้ำง
ภำวะผู้น ำร่วมกัน เป็นสร้ำงจุดเริ่มแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ  ผู้บริหำรไม่ท ำตัวเป็นผู้คอยออกค ำสั่งและ
คอยควบคุมกำรปฏิบัติงำนของครูในทุกเรื่อง ควรเปิดโอกำสครูได้ใช้ภำวะผู้น ำในกำรปฏิบัติงำนบำง
เรื่องในสถำนศึกษำ ควรมีกำรยกย่องและให้กำรยอมรับควำมสำมำรถของคณะครูในกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ และมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจในบำงเรื่องให้แก่คณะครู โดยมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆให้แก่คณะครูในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆร่วมกันในสถำนศึกษำ ผู้บริหำรไม่ควรใช้
อ ำนำจของตนเองเข้ำไปบงกำร ควรแสดงควำมมุ่งมั่นอย่ำงจริงใจออกมำให้เห็นว่ำต้องกำรให้คณะครูมี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในประเด็นส ำคัญๆของสถำนศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรท ำงำนเป็นทีมและสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงกัลยำณมิตร มี
เป้ำหมำยเพ่ือกำรท ำงำนเป็นทีมและสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงกัลยำณมิตร  ประกอบด้วย 2 กล
ยุทธ์ 1) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มปฏิบัติงำนระบบกำรท ำงำนเป็นทีมในทุกกลุ่มสำระ 2) ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนรับฟังและสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงกัลยำณมิตร ผู้วิจัยมองว่ำ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
เป็นสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรท ำงำนเป็นทีมและ
สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงกัลยำณมิตร ซึ่งสอดคล้องกับ ดังที่ ชูชำติ พ่วงสมจิตร์ (2560) ได้ศึกษำ
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและแนวทำงกำรน ำมำใช้ในสถำนศึกษำ ผลกำรศึกษำสรุปว่ำ กำรพัฒนำ
ครูโดยกำรจัดบรรยำกำศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมี
เครือข่ำยในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  และสอดคล้องกับ Boyd (1992 : 47) ได้
กล่ำวถึง หลักกำรสร้ำงเงื่อนไขที่เก้ือกูล เพ่ือลดควำมโดดเดี่ยวระหว่ำงปฏิบัติงำนสอนของครูว่ำ ควรมี
กำรด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูตั้งใจรับฟังข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และ
มุ่งม่ันปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน ำยุทธศำสตร์กำร

เสริมสร้ำงวิสัยทัศน์ค่ำนิยมและบรรทัดฐำนร่วมกัน และกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำร่วม มำก ำหนดเป็น
นโยบำยและประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ 

 1.2 ผลกำรวิ เครำะห์ควำมต้องกำรจ ำ เป็น PNImodified ของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พบว่ำ ด้ำนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควำมส ำคัญมำกที่สุดและมีควำมเร่งด่วนที่ต้องกำรได้รับกำร
พัฒนำก่อน ได้แก่ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนค่ำนิยมและปทัสถำนร่วม ควรสนับสนุนกำรลด
ควำมเป็นทำงกำรลดควำมตึงเครียด มีควำมยืดหยุ่นภำยใต้กฎระเบียบอย่ำงมี มีกำรจัดสภำพแวดล้อม
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมวิสัยทัศน์ร่วม และใช้วิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรท ำกำรวิจัยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ

ของสถำนศึกษำ ระดับระดับอื่นๆ 
 2.2 ควรมีกำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง

วิชำชีพของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำสู่แนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 
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