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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 3) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูกับระดับการเปนชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผูบริหาร ในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล อำเภอลำ

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 152 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มี

คาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 8.00-1.00 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.871 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1) องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน

เขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  

 2) ระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำ

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  
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 3) ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูใน

สถานศึกษามีความสัมพันธกันในระดับต่ำถึงสูง  

คำสำคัญ: วิชาชีพครู, ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล 

 

Abstract  

 The research purposes were: (1) to study the level of being the learning community for 

educational profession of teachers in Subdistrict Child Development Centers in Lam Plai Mat 

District, Buriram Province; (2 )  to study the components affecting the community of being the 

learning community for educational profession of teachers in Subdistrict Child Development 

Centers in Lam Plai Mat District, Buriram Province; and (3 ) to study the relationship between the 

components affecting the being the learning community for educational profession of teachers 

versus the level of being the learning community for educational profession of teachers in 

Subdistrict Child Development Centers in Lam Plai Mat District, Buriram Province. The population 

was the teachers and administrators in educational institutions, Subdistrict Child Development 

Centers in Lam Plai Mat District, Buriram Province; the sample group was the 1 5 2  personnel, 

selected by the simple random sampling method. The research instrument was the estimate rating 

scale questionnaire with reliability 0 .8 7 . The data analysis statistics were the percentage, mean, 

standard deviation, and the Pearson’s product moment correlation coefficient analysis.   

 The research findings were: 

 1. The components related to being the learning community for educational profession 

of teachers in Subdistrict Child Development Centers in Lam Plai Mat District, Buriram Province 

found the overall mean was at high level. 

 2. The level of being the learning community for educational profession of teachers in 

Subdistrict Child Development Centers in Lam Plai Mat District, Buriram Province found the overall 

mean was at high level 

 3. The relationship between the components affecting the being the learning 

community for educational profession of teachers found the relationship was between low to high 

level consisted of the academic leadership aspect, the organizational atmosphere aspect, the 

organizational culture aspect, and the organizational structure aspect affecting the being the 

learning community for educational profession of teachers in Subdistrict Child Development 

Centers in Lam Plai Mat District, Buriram Province, respectively at statistical significance level .01. 
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 ปจจุบันเปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ฯลฯ ในโลกอยางรวดเร็ว 

อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุกภูมิภาคของโลก เขาดวยกัน การปรับเปลี่ยนทาง

สังคมท่ีเกิดข้ึน เปนสังคมท่ีกาวเขาสูยุคใหมท่ีเรียกวา ศตวรรษท่ี 21 สงผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของมนุษยใน

สังคมอยางท่ัวถึง มนุษยจึงตองมีความต่ืนตัวและ เตรียมพรอมในการเรียนรูใหมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตใน

โลกแหงศตวรรษใหม โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสำคัญท่ีสุดคือทักษะการเรียนรู (Learning Skill) (สุพรรณา เพ็ชร

รักษาและคณะ, 2559) แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active 

Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ท่ีคอยออกแบบการเรียนรูเพ่ือชวยผูเรียนใหบรรลุผลไดประการสำคัญ คือ ครูใน

ศตวรรษท่ี 21 จะตองไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตตองแสวงหาความรูไปพรอมๆ กันกับผูเรียนในขณะเดียวกัน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560)  อยางไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนไปไดยากท่ี

จะทำเพียงลำพังหรือ เพียงนโยบาย เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนท้ังระบบโรงเรียน จึงจำเปนตองสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติทางวิชาชีพรวมในโรงเรียน ยอมมีความเปนชุมชนท่ีสัมพันธกันอยางแนนแฟน 

(Senge, 1990) จึงไมอาจปฏิเสธไดวาครูจึงตองรวมกันสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จึงเปนกระบวนการสรางการ

เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลท่ีมารวมตัวกันเพ่ือทำงานรวมกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560)  

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในหลายประเทศ ตางใหความสำคัญกับ

การพัฒนาวิชาชีพท่ีมุงใหครู ผูบริหาร นักการศึกษา และผูเกี่ยวของ รวมมือรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องและ

สม่ำเสมอ ในรูปแบบ : ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) โดยสมาชิก

ชุมชนวิชาชีพรวมกันกำหนดวิสัยทัศนเปาหมาย กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และภารกิจการพัฒนารวมกัน สมาชิกรวมพลัง

เรียนรูแบบกัลยาณมิตร ลงมือปฏิบัติบนฐานการทำงานจริงท่ีอิงพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานมากกวาการพัฒนาในรูปแบบอ่ืนท่ี

ไดจากภายนอกหองเรียนผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาตามแบบ : ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ : 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมทางบวกแกครู ผูบริหาร ผูเรียน และ

ผูเกี่ยวของใหเปน : คนคุณภาพ : ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของ

ประเทศในท่ีสุด นอกจากนั้นยังกอใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ีคนในสถานศึกษา องศกร และหนวยงานตางรวมมือ

เรียนรูในการวิพากษวิจารณ รวมสะทอนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพรวมกันมากขึ้น โดยในปงบประมาน 

พ.ศ.2559 คุรุสภามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนเครือขายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสรรอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพใหแกเครือขาย ท่ีมีการรวมตัวกันทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ ชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ ท่ีแทจริงและตอเนื่อง จะทำใหเพ่ิมสมรรถนะในการทำงานของทุกฝาย ซ่ึงเปนคุณลักษณะสำคัญ

ท่ีทำใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิรูปสถานศึกษาท่ีนำไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

110 

คุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และความทาทายตามยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดสำเร็จ “ชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ” จึงเปนชุมชนการพัฒนาท่ีสมาชิกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมตัวกันเพ่ือสรางการ

เปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนแกตนเอง และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของผูเรียน รวมท้ังสรางความกาวหนาทางวิชาชีพแก

สมาชิกใหสมกับความเปน “ครูมืออาชีพ อยางแทจริง” 

 ดังนั้น จะเห็นวาการไดเปนชุมชนแหงการเรียนรูของสถานศึกษานั้น ประกอบดวยองคประกออบหลาย

ดาน จะเห็นวาเปนองคประกออบดานการสถานศึกษา ผูบริหาร และครูผูสอน ซ่ึงบุคลากรทุกสวนของสถานศึกษาจะ

เปนองคประกอบในการขับเคลื่อนใหสถานศึกษาเปนชุมชนแหงการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับการท่ีสถานศึกษาดึงเอาผูมี

เกี่ยวของกับวิชาชีพมาเรียนรูรวมกันภายใตสังคมท่ีสรางขึ้นและไดรับการสนับสนุน ครูและผูบริหารไดรับการเรียนรู

ซับซอนข้ึน และเขมขนมากข้ึน ทำใหผูเขารวมมีปฏิสัมพันธกัน เกิดความทาทายในการสรุปและแปลความหมาย และ

แลกเปลี่ยนขอมูลใหมซ่ึงกันและแปลความหมาย และแลกเปลี่ยนกันถือวาเปนแหลงความรูและเปนแหลางความคิดใหม 

และเม่ือความรูดังกลาวไดรับการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนกับความรูจะเกิดความรูและความเชี่ยวชาญหลายเทาตัว กอน

จะนำไปทดสอบหาประสบการณชุมชนแหงการเรียนรูกอใหเกิดการกระตุนมากข้ึน (Hord, 1997) ชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพเปนแนวคิดท่ี ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในวงการการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึง

มีผลงานวิจัย ยืนยันตรงกันวาการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวในการพัฒนาโรงเรียนจะสงผลกระทบเชิงบวกตอการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผล (Stoll et al.,  2006) 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการแกปญหาการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน

เขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย วามีองคประกอบใดหรือมีปจจัยใดท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรู หาก

ทราบขอมูลท่ีสงผลจะไดนำขอมูลเหลานั้นไปเปนแนวทางและแกปญหาเพ่ือสงเสริมครูใหเกิดการพัฒนาตนเองรวมกับ

กลุมครูดวยกันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลฯ ซ่ึงจะเปนแนวทางการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาครูและเปนแนวทางในการ

สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูได สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติงานของครูโดยผานการเรียนรูภายใน

ของตนเองรวมกับกลุมครูดวยกัน เพ่ือเปาหมายของการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลฯ ผูวิจัยจึงตองการพัฒนากระบวนการเรียนรูสำหรับครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย  โดยบูรณาการการพัฒนาบทเรียนรวมกันเขาสูการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมี

ความเปนรูปธรรมและมีรายละเอียดเพียงพอตอการสงเสริมใหครูสามารถพัฒนาตนเองได สามารถคนหาพัฒนา

ตรวจสอบปรากฏการณการเรียนรูจากขอมูลจริง นำไปสูการอธิบายกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้น และเพ่ิมพูนความรู

ทางดานการพัฒนาตนเองของครู รวมถึงไดคำอธิบายปรากฏการณการพัฒนาทางวิชาชีพของครูท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการเรียนรู สามารถวิเคราะหใหเห็นสภาพการณ และเปนการไดประโยชนและเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับการ

พัฒนาครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย   
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 2. เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย   

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ

ครูกับระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย   

 

สมมติฐานการวิจัย 

 องคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูมีความสัมพันธกับการเปนชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย   

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2563 จำนวน 16 ตำบล ครูและผูบริหาร จำนวน 250 คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผูบริหาร ในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล 

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 152 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie 

and Morgan (อางถึงใน เพ็ญแข แสงแกว, 2541 : 60-61) ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 

แบงกลุมตัวอยางตามขนาดสถานศึกษา ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ และเก็บขอมูลจากผูบริหาร

สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาแตละขนาดโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยได สรางและ

พัฒนาขึ้นภายใตกรอบแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ไดแก เพศ อายุราชการ ระดับ การศึกษา และ

ขนาดสถานศึกษา ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยมีองคประกอบ 4 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานบรรยากาศองคกร 2) ดานวัฒนธรรมองคกร 3) ดานโครงสรางองคกร และ 4) ดานภาวะผูนำทางวิชาการ โดย

ใชเกณฑการใหคะแนนประยุกตตามแนวทางของ (ลิเคิรท (Likert Five's Rating Scale) และ บุญชม ศรีสะอาด,  

2553 : 100) ไดกำหนดคาคะแนนของคะแนนชวง น้ำหนักเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอย

ท่ีสุด 
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  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของสถานศึกษา เปน แบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ประกอบดวย 1) การสนบัสนุนและการเปนผูนำ

รวมกัน 2) การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 3) การเรียนรู รวมกันและการประยุกตใชความรู 4) การมีเงื่อนไขท่ี

สนับสนุน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล โดยใชเกณฑการใหคะแนนประยุกตตามแนวทางของ (ลิเคิรท 

(Likert Five's Rating Scale) และ บุญชม ศรีสะอาด,  2553 : 100) ไดกำหนดคาคะแนนของคะแนนชวงน้ำหนักเปน 

5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับองคประกอบท่ี

สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

  3.2 นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล กำหนดขอบเขตของเนื้อหาเพ่ือดำเนินการสรางเคร่ืองมือ

ใหครอบคลุมเนื้อหา และกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  3.3 วิเคราะหขอคำถาม เพ่ือสรางแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสอบถาม มาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 

  3.4 เสนอแบบสอบถามฉบับรางตออาจารยท่ีปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหา และสำนวนภาษาท่ีใช จากนั้นนำมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณตอไป เพ่ือนำไป

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตอไป 

 4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

  ในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 ติดตอประสานงานกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือทำ

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลไปยังศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

  4.2 นำแบบสอบถามพรอมท้ังหนังสือขอความอนุ เคราะห ไปยังศูนย พัฒนาเด็กเล็กตำบล                     

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมท้ังกำหนดวัน เวลา เพ่ือเก็บแบบสอบถามคืน โดย

ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง  

  4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูล

ตอไป 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

  1. นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ และลงรหัส 

เพ่ือนำขอมูลมาประมวลผล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัย 

  2. การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage) 
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  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกออบท่ีเกี่ยวของกับการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย 1) 

ดานโครงสราง องคกร 2) ดานบรรยากาศองคกร 3) ดานวัฒนธรรมองคกร และ 4) ดานภาวะผูนำทางวิชาการ โดยการ 

หาคาเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการใหความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบ มาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (Rating Scale) ซ่ึงกำหนดตามแนวทางของลิเคิรท (Likert Scale) (อาง ถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 

69) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย 1) การสนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน 2) 

การสราง คานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 3) การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู 4) การมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุน 

และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และการให

ความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ซ่ึงกำหนดตามแนวทางของลิเคิรท 

(Likert Scale) (อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2553 : 69-71) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด 

  นำขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และ 3 มาหาความสัมพันธระหวางองคประกออบท่ี เกี่ยวของ

กับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด

บุ รี รัมย  โดยการหาค าสั มประสิท ธ์ิ  สหสัม พันธของเพี ยรสั น  (Pearson's Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยใชเกณฑในการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) (ศิริชัย กาจนวาสี, 2551) คือ มาก ปานกลาง 

นอย คลอยตามกันและลักษณะตรงกันขามหรือผกผันกัน  

  5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยใชสถิติ พ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาความถี่  

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร

สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะหองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
 

ขอที ่ ขอคำถาม   แปลผล 

1 บรรยากาศองคกร 4.24 0.62 มาก 

2 วัฒนธรรมองคกร 4.10 1.11 มาก 

3 โครงสรางองคกร 4.04 1.21 มาก 

4 ภาวะผูนำทางวิชาการ 4.25 0.94 มาก 

รวม 4.16 0.97  

 

จากตารางท่ี 1 องคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มีคาเฉลี่ยของระดับ

การปฏิบัติอยูระหวาง 4.04-4.25 โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.16, S.D. = 0.97) เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานภาวะผูนำทางวิชาการ (  = 

4.25, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ บรรยากาศองคกร (  = 4.24, S.D. = 0.62) และดานวัฒนธรรมองคกร (  = 4.10, 

S.D. = 1.11) ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานโครงสรางองคกร (  = 4.04, S.D. = 1.21) 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต 

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
 

ขอที ่ ขอคำถาม   แปลผล 

1 การสนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน 4.51 0.61 มากท่ีสุด 

2 การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 4.48 0.62 มาก 

3 การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู 4.44 0.65 มาก 

4 การมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุน 4.46 0.66 มาก 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 4.56 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.63  

 

จากตารางท่ี 2 การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.44-4.56 โดยมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ (  = 4.56, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนและ
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การเปนผูนำรวมกัน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ (  = 4.51, S.D. = 0.61) ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดาน

การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ (  = 4.44, S.D. = 0.65) 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ

ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
 

องคประกอบที่สงผลการเปนชุมชน                     

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา (x) 

x1 x2 x3 x4 y 

โครงสรางองคกร (x1) 1.000     

บรรยากาศองคกร (x2) 0.055 1.000    

วัฒนธรรมองคกร (x3) 0.005 0.488** 1.000   

ภาวะผูนำทางวิชาการ (x4) 0.009 0.589** 0.807** 1.000  

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของคร ู

ในสถานศึกษา (y) 

 

0.024 

 

0.587** 

 

0.829** 

 

0.944** 

 

1.000 

      

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา องคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มี

ความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ระหวาง 

0.024 ถึง 0.944 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง วิชาชีพ

ของครูในสถานศึกษารายดาน พบวา องคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู ดาน

ภาวะผูนำทางวิชาการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มากท่ีสุด (rx4y = 0.944**) รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคกร   

(rx3y = 0.829**) บรรยากาศองคกร (rx2y = 0.587**) และดานโครงสรางองคกร (rx1y = 0.024) ตามลำดับ 

 สรุปผลการวิจัย 

 1. องคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน

เขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ คือ ดานภาวะผูนำทางวิชาการ รองลงมา คือ บรรยากาศองคกรและดานวัฒนธรรม

องคกร ตามลำดับ สวนดานท่ี มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานโครงสรางองคกรตามลำดับ 

 2. ระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนย พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต               

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับดานท่ีมี

คาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ คือ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนและการเปน
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ผูนำรวมกัน การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน การมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุน การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใช

ความรูและดานการเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู  

 3. เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

ของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย พบวา องคประกอบท่ีสงผลตอการเปน

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มีความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

อภิปรายผล  

 1. องคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน

เขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ทุกตัวเปนตัวพยากรณท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ

ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และมีความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ซ่ึงเรียงลำดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) จากมากไปนอยดังนี้ 1) ดานภาวะ

ผูนำทางวิชาการ 2) ดานวัฒนธรรมองคกร 3) ดานบรรยากาศองคกร และ 4) ดานโครงสรางองคกร โดยสามารถ

พยากรณไดวามีความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 2. การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย พบวา โดยรวมการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูเปนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ี

สถานศึกษาตองเรงดำเนินการ จึงทำใหสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของชุมชนแหงการเรียนรู และเม่ือพิจารณาเปน

รายดานจะพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล โดยสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู

ไดมีการแสดงความคิดเห็น รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพ่ือนครูและผูบริหาร ชุมชน หนวยงานตาง ๆ ท่ีมีสวน

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและสนับสนุนใหครูและนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูทางวิชาการ เปดโอกาส

ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลยอนกลับซ่ึงกันและกัน เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

อีกท้ังครูตองสรางความนานับถือและความเชื่อใจใหแกนักเรียน การเปนผูนำและมีความมุงม่ันในการสรางสถานศึกษา

ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูอีกดวย 

 3. ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูกับระดับ

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา องคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ ของครู ดานภาวะผูนำทางวิชาการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานบรรยากาศ

องคกร ดานวัฒนธรรมองคกร และดานโครงสรางองคกร ตามลำดับ แสดงใหเห็นวา การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ตองสัมพันธกับองคประกอบดาน

ตาง ๆ การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาจึงจะดำเนินไปดวยความคลองตัว เกิด

ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตอไป 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีสามารถทำงานรวมกันไดอยางสะดวกและคลองตัว 

มอบหมายงานและความรับผิดชอบตาม โครงสรางการบริหารงาน และคำนึงถึงความรูความสามารถของบุคลากรเปน

หลัก  

(2) ควรมีการสงเสริมองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูทุกองคประกอบ 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลหลักท่ีจะขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 

(3) ผูบริหารตองจัดหาสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเอ้ือใหครูไดใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน อีกท้ัง

ตองเปดโอกาสใหครูรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหไดมาตรฐาน โดยเปด

โอกาสใหครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรศึกษาและสังเคราะหองคประกอบดานอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาจะมีผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพของครูในสถานศึกษา เชน ดานประสิทธิภาพการสอนของครู ดานการดำเนินงานบริหารจัดการ และดานการจูง

ใจ เปนตน 

(2) ควรมีการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาในระดับสถานศึกษาหรือจังหวัด เพ่ือสามารถนำขอมูลไปใช

ประกอบการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 
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