การเปนชุมชนการเรียนรูว ิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
Being the community for Learning Vocational Education in Educational
Institutions, Subdistrict Child Development Center
in Lam Plai Mat District, Buriram Province
ณัฐชุตา จันทดี 1 ภัทรฤทัย ลุนสำโรง 2 วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม 3
0

1

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 2) เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุ รีรัมย 3) เพื่ อศึกษา
ความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูกับระดับการเปนชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผูบริหาร ในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มี
คาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 8.00-1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.871 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1) องคประกอบที่เกี่ยวของกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน
เขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
2) ระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒ นาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
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3) ความสัมพั น ธระหวางองคป ระกอบที่ สงผลตอการเปน ชุมชนแห งการเรียนรูทางวิช าชีพ ของครูใน
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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Keywords: Teacher Profession, Learning community for educational profession, Subdistrict Child
Development Centers
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ปจจุบันเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ฯลฯ ในโลกอยางรวดเร็ว
อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุกภูมิภาคของโลก เขาดวยกัน การปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้น เปนสังคมที่กาวเขาสูยุคใหมที่เรียกวา ศตวรรษที่ 21 สงผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของมนุษยใน
สังคมอยางทั่วถึง มนุษยจึงตองมีความตื่นตัวและ เตรียมพรอมในการเรียนรูใหมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตใน
โลกแหงศตวรรษใหม โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู (Learning Skill) (สุพรรณา เพ็ชร
รักษาและคณะ, 2559) แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active
Learning) โดยมีค รูเปน “โคช” ที่ค อยออกแบบการเรียนรูเพื่ อชวยผูเรียนใหบ รรลุ ผลไดป ระการสำคัญ คือ ครูใน
ศตวรรษที่ 21 จะตองไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตตองแสวงหาความรูไปพรอมๆ กันกับผูเรียนในขณะเดียวกัน (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) อยางไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนไปไดยากที่
จะทำเพียงลำพังหรือ เพียงนโยบาย เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจำเปนตองสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิช าชีพ ที่ ส อดคล องกั บ ธรรมชาติ ท างวิช าชี พ รวมในโรงเรียน ย อมมี ค วามเป น ชุ มชนที่ สั มพั น ธ กัน อย างแน น แฟ น
(Senge, 1990) จึงไมอาจปฏิเสธไดวาครูจึงตองรวมกันสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จึงเปนกระบวนการสรางการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานรวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศ ตางใหความสำคัญกับ
การพัฒนาวิชาชีพที่มุงใหครู ผูบริหาร นักการศึกษา และผูเกี่ยวของ รวมมือรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ ในรูปแบบ : ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) โดยสมาชิก
ชุมชนวิชาชีพรวมกันกำหนดวิสัยทัศนเปาหมาย กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และภารกิจการพัฒนารวมกัน สมาชิกรวมพลัง
เรียนรูแบบกัลยาณมิตร ลงมือปฏิบัติบนฐานการทำงานจริงที่อิงพื้นที่การปฏิบัติงานมากกวาการพัฒนาในรูปแบบอื่นที่
ไดจากภายนอกหองเรียนผลลัพธและผลกระทบที่เกิดจากการพัฒ นาตามแบบ : ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ :
กอให เกิด การเปลี่ยนแปลงระดับ บุ ค คล คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมทางบวกแกค รู ผูบ ริห าร ผูเรียน และ
ผูเกี่ยวของให เป น : คนคุณ ภาพ : ซึ่งสงผลตอการพั ฒ นาคุณ ภาพของผูเรียนคุณ ภาพการศึกษา และคุณ ภาพของ
ประเทศในที่สุด นอกจากนั้นยังกอใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานที่คนในสถานศึกษา องศกร และหนวยงานตางรวมมือ
เรียนรูในการวิพากษวิจารณ รวมสะทอนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพรวมกันมากขึ้น โดยในปงบประมาน
พ.ศ.2559 คุรุสภามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนเครือขายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสรรอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพใหแกเครือขาย ที่มีการรวมตัวกันทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ ชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ ที่แทจริงและตอเนื่อง จะทำใหเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของทุกฝาย ซึ่งเปนคุณลักษณะสำคัญ
ที่ทำใหเกิดการพัฒ นาการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิรูปสถานศึกษาที่นำไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความทาทายตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดสำเร็จ “ชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ” จึงเปนชุมชนการพัฒนาที่สมาชิกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมตัวกันเพื่อสรางการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นแกตนเอง และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของผูเรียน รวมทั้งสรางความกาวหนาทางวิชาชีพแก
สมาชิกใหสมกับความเปน “ครูมืออาชีพ อยางแทจริง”
ดังนั้น จะเห็นวาการไดเปนชุมชนแหงการเรียนรูของสถานศึกษานั้น ประกอบดวยองคประกออบหลาย
ดาน จะเห็นวาเปนองคประกออบดานการสถานศึกษา ผูบริหาร และครูผูสอน ซึ่งบุคลากรทุกสวนของสถานศึกษาจะ
เปนองคประกอบในการขับเคลื่อนใหสถานศึกษาเปนชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับการที่สถานศึกษาดึงเอาผูมี
เกี่ยวของกับวิชาชีพมาเรียนรูรวมกันภายใตสังคมที่สรางขึ้นและไดรับการสนับสนุน ครูและผูบริหารไดรับการเรียนรู
ซับซอนขึ้น และเขมขนมากขึ้น ทำใหผูเขารวมมีปฏิสัมพันธกัน เกิดความทาทายในการสรุปและแปลความหมาย และ
แลกเปลี่ยนขอมูลใหมซึ่งกันและแปลความหมาย และแลกเปลี่ยนกันถือวาเปนแหลงความรูและเปนแหลางความคิดใหม
และเมื่อความรูดังกลาวไดรับการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนกับความรูจะเกิดความรูและความเชี่ยวชาญหลายเทาตัว กอน
จะนำไปทดสอบหาประสบการณ ชุมชนแหงการเรียนรูกอใหเกิดการกระตุนมากขึ้น (Hord, 1997) ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพเปนแนวคิดที่ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในวงการการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่ง
มีผลงานวิจัย ยืนยันตรงกันวาการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวในการพัฒนาโรงเรียนจะสงผลกระทบเชิงบวกตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผล (Stoll et al., 2006)
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการแกปญหาการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน
เขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย วามีองคประกอบใดหรือมีปจจัยใดที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรู หาก
ทราบขอมูลที่สงผลจะไดนำขอมูลเหลานั้นไปเปนแนวทางและแกปญหาเพื่อสงเสริมครูใหเกิดการพัฒนาตนเองรวมกับ
กลุมครูดวยกันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลฯ ซึ่งจะเปนแนวทางการเรียนรูที่สามารถพัฒนาครูและเปนแนวทางในการ
สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูได สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติงานของครูโดยผานการเรียนรูภายใน
ของตนเองรวมกับกลุมครูดวยกัน เพื่อเปาหมายของการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลฯ ผูวิจัยจึงตองการพัฒนากระบวนการเรียนรูสำหรับครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย โดยบูรณาการการพัฒนาบทเรียนรวมกันเขาสูการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมี
ความเป น รูป ธรรมและมีรายละเอียดเพี ยงพอตอการสงเสริมใหค รูสามารถพัฒ นาตนเองได สามารถคน หาพั ฒ นา
ตรวจสอบปรากฏการณการเรียนรูจากขอมูลจริง นำไปสูการอธิบายกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น และเพิ่มพูนความรู
ทางด า นการพั ฒ นาตนเองของครู รวมถึ ง ได ค ำอธิ บ ายปรากฏการณ ก ารพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ของครู ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการเรียนรู สามารถวิเคราะหใหเห็นสภาพการณ และเปนการไดประโยชนและเปนขอมูลพื้นฐานใหกับการ
พัฒนาครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒ นาเด็กเล็กตำบลในเขต
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
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2. เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ
ครูกับระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒ นาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
สมมติฐานการวิจัย
องคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูมีความสัมพันธกับการเปนชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2563 จำนวน 16 ตำบล ครูและผูบริหาร จำนวน 250 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอย างที่ ใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูแ ละผูบ ริห าร ในสถานศึกษาศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็กตำบล
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 152 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie
and Morgan (อางถึงใน เพ็ญแข แสงแกว, 2541 : 60-61) ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
แบ งกลุมตัวอยางตามขนาดสถานศึก ษา ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ และเก็บ ขอมูลจากผูบ ริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาแตละขนาดโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการรวบรวมข อ มู ล เป น แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู วิจั ย ได สร างและ
พัฒนาขึ้นภายใตกรอบแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ไดแก เพศ อายุราชการ ระดับ การศึกษา และ
ขนาดสถานศึกษา ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเป น ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรูข อง
สถานศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยมีองคประกอบ 4 ดาน ประกอบดวย
1) ดานบรรยากาศองคกร 2) ดานวัฒนธรรมองคกร 3) ดานโครงสรางองคกร และ 4) ดานภาวะผูนำทางวิชาการ โดย
ใชเกณฑ การให ค ะแนนประยุก ตต ามแนวทางของ (ลิเคิรท (Likert Five's Rating Scale) และ บุ ญ ชม ศรีส ะอาด,
2553 : 100) ไดกำหนดคาคะแนนของคะแนนชวง น้ำหนักเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของสถานศึกษา เปน แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ประกอบดวย 1) การสนับสนุนและการเปนผูนำ
รวมกัน 2) การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 3) การเรียนรู รวมกันและการประยุกตใชความรู 4) การมีเงื่อนไขที่
สนับสนุน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล โดยใชเกณฑการใหคะแนนประยุกตตามแนวทางของ (ลิเคิรท
(Likert Five's Rating Scale) และ บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 100) ไดกำหนดคาคะแนนของคะแนนชวงน้ำหนักเปน
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับองคประกอบที่
สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
3.2 นำขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล กำหนดขอบเขตของเนื้อหาเพื่อดำเนินการสรางเครื่องมือ
ใหครอบคลุมเนื้อหา และกรอบแนวคิดของการวิจัย
3.3 วิเคราะหขอคำถาม เพื่อสรางแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสอบถาม มาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale)
3.4 เสนอแบบสอบถามฉบั บ รางต ออาจารยที่ ป รึก ษาผู ค วบคุมวิท ยานิ พ นธ เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหา และสำนวนภาษาที่ใช จากนั้นนำมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณตอไป เพื่อนำไป
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตอไป
4. การเก็บและรวบรวมขอมูล
ในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
4.1 ติดตอประสานงานกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อทำ
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลไปยังศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล ที่เปนกลุมตัวอยาง
4.2 นำแบบสอบถามพร อ มทั้ ง หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ไ ปยั ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตำบล
ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งกำหนดวัน เวลา เพื่อเก็บแบบสอบถามคืน โดย
ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพื่อนำไปวิเคราะหขอมูล
ตอไป
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. นำแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ และลงรหัส
เพื่อนำขอมูลมาประมวลผล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัย
2. การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกออบที่เกี่ยวของกับการเปนชุมชนแหง
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) ซึ่งกำหนดตามแนวทางของลิเคิรท (Likert Scale) (อาง ถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553 :
69) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย 1) การสนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน 2)
การสราง คานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 3) การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู 4) การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และการให
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งกำหนดตามแนวทางของลิเคิรท
(Likert Scale) (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 69-71) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด
นำขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 มาหาความสัมพันธระหวางองคประกออบที่ เกี่ยวของ
กับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒ นาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุ รี รั ม ย โดยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson's Product Moment Correlation
Coefficient) โดยใชเกณฑในการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) (ศิริชัย กาจนวาสี, 2551) คือ มาก ปานกลาง
นอย คลอยตามกันและลักษณะตรงกันขามหรือผกผันกัน
5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ใช ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เคราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า ความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ขอที่
1
2
3
4

ขอคำถาม
บรรยากาศองคกร
วัฒนธรรมองคกร
โครงสรางองคกร
ภาวะผูนำทางวิชาการ
รวม

4.24
4.10
4.04
4.25
4.16

0.62
1.11
1.21
0.94
0.97

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 องคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มีคาเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติอยูระหวาง 4.04-4.25 โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานภาวะผูนำทางวิชาการ ( =
4.25, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ บรรยากาศองคกร ( = 4.24, S.D. = 0.62) และดานวัฒนธรรมองคกร ( = 4.10,
S.D. = 1.11) ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานโครงสรางองคกร ( = 4.04, S.D. = 1.21)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ขอที่
1
2
3
4
5

ขอคำถาม
การสนับสนุนและการเปนผูนำรวมกัน
การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู
การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล
รวม

4.51
4.48
4.44
4.46
4.56
4.49

0.61
0.62
0.65
0.66
0.62
0.63

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 การเป น ชุ ม ชนแห งการเรียนรูทางวิช าชีพ ของครู มีคาเฉลี่ ยอยูระหวาง 4.44-4.56 โดยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับ มากที่ สุ ดและมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุ ด ไดแก ดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ ( = 4.56, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนและ
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การเปนผูนำรวมกัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ ( = 4.51, S.D. = 0.61) ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ ( = 4.44, S.D. = 0.65)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ
ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
องคประกอบที่สงผลการเปนชุมชน
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา (x)
โครงสรางองคกร (x1)
บรรยากาศองคกร (x2)
วัฒนธรรมองคกร (x3)
ภาวะผูนำทางวิชาการ (x4)
การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู
ในสถานศึกษา (y)

x1

x2

x3

x4

y

1.000
0.055
0.005
0.009

1.000
0.488**
0.589**

1.000
0.807**

1.000

0.024

0.587**

0.829** 0.944** 1.000

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา องคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มี
ความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวาง
0.024 ถึง 0.944 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง วิชาชีพ
ของครูในสถานศึกษารายดาน พบวา องคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู ดาน
ภาวะผูนำทางวิชาการ มีคาสัมประสิทธิ์ส หสัมพั น ธ (r) มากที่สุด (rx4y = 0.944**) รองลงมาคือ วัฒ นธรรมองคก ร
(rx3y = 0.829**) บรรยากาศองคกร (rx2y = 0.587**) และดานโครงสรางองคกร (rx1y = 0.024) ตามลำดับ
สรุปผลการวิจัย
1. องคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน
เขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ คือ ดานภาวะผูนำทางวิชาการ รองลงมา คือ บรรยากาศองคกรและดานวัฒนธรรม
องคกร ตามลำดับ สวนดานที่ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานโครงสรางองคกรตามลำดับ
2. ระดั บ การเป น ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ ของครู ใ นศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตำบลในเขต
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับดานที่มี
คาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ คือ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนและการเปน
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ผูนำรวมกัน การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใช
ความรูและดานการเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู
3. เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย พบวา องคประกอบที่สงผลตอการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มีความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. องคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลใน
เขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ทุกตัวเปนตัวพยากรณที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของ
ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และมีความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเรียงลำดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) จากมากไปนอยดังนี้ 1) ดานภาวะ
ผูนำทางวิชาการ 2) ดานวัฒ นธรรมองคกร 3) ดานบรรยากาศองคกร และ 4) ดานโครงสรางองคกร โดยสามารถ
พยากรณไดวามีความสัมพันธกันในระดับนอยถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขต อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย พบวา โดยรวมการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครู มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
การเป น ชุ ม ชนแห ง การเรีย นรู เป น นโยบายสำคั ญ ของสำนั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ที่
สถานศึกษาตองเรงดำเนินการ จึงทำใหสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของชุมชนแหงการเรียนรู และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานจะพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล โดยสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู
ไดมีการแสดงความคิดเห็น รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครูและผูบ ริหาร ชุมชน หนวยงานตาง ๆ ที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและสนับสนุนใหครูและนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูทางวิชาการ เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
อีกทั้งครูตองสรางความนานับถือและความเชื่อใจใหแกนักเรียน การเปนผูนำและมีความมุงมั่นในการสรางสถานศึกษา
ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูอีกดวย
3. ความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูกับระดับ
การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา องคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ ของครู ดานภาวะผูนำทางวิชาการ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือ ดานบรรยากาศ
องคกร ดานวัฒนธรรมองคกร และดานโครงสรางองคกร ตามลำดับ แสดงใหเห็นวา การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ตองสัมพันธกับองคประกอบดาน
ต า ง ๆ การเป น ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ ของครู ในสถานศึ ก ษาจึ ง จะดำเนิ น ไปด ว ยความคล อ งตั ว เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตอไป
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) สถานศึ ก ษาควรจั ด โครงสร า งการบริห ารงานที่ ส ามารถทำงานรวมกั น ได อ ย า งสะดวกและคล อ งตั ว
มอบหมายงานและความรับผิดชอบตาม โครงสรางการบริหารงาน และคำนึงถึงความรูความสามารถของบุคลากรเปน
หลัก
(2) ควรมีการสงเสริมองคประกอบที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูทุกองคประกอบ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลหลักที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรู
(3) ผูบริหารตองจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อใหครูไดใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน อีกทั้ง
ตองเปดโอกาสใหครูรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหไดมาตรฐาน โดยเปด
โอกาสใหครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาและสังเคราะหองคประกอบดานอื่น ๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพของครูในสถานศึกษา เชน ดานประสิทธิภาพการสอนของครู ดานการดำเนินงานบริหารจัดการ และดานการจูง
ใจ เปนตน
(2) ควรมีการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาในระดับสถานศึกษาหรือจังหวัด เพื่อสามารถนำขอมูลไปใช
ประกอบการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
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