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บทคัดย่อ 

 
 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 เป็นความสามารถในการบริหารงาน                 
ตามภารกิจที่อาศัยการท างานร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อชุมชนการเรียนรู้                 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่  21  2) ศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา                                  
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้              
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21                 
ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560  จ านวน 373 ตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่  และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มเป็นแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน                
เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และชุมชน                  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี                      
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ใน                        
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
การวิเคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทั้ง            
ในภาพรวมและรายด้าน  2)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม
และรายด้าน 3) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ               
4) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา                                
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  



 

คือ Ŷ  = .20 + .94**X  และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ 
yẐ = .98** xZ  ทักษะของผู้บริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมีผลต่อการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อให้            
การบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาต่อไปได้ 
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Abstract 

 

 The 21st century school administrators’ skills are management abilities in accordance 
with the mission that requires cooperation between the teachers and the administrators, which is 
important to the professional learning community in the schools.  Therefore, the purposes of this 
research were to: 1) study the 21st century school administrators’ skill level, 2) study the level of 
the professional learning community in the schools, 3) study the relationship between the 21st 
century school administrators’ skills and the professional learning community in the schools, and 
4) create a predicative equation of the 21st century school administrators’ skills affecting the 
professional learning community in the schools under the Office of Chanthaburi Primary 
Educational Service Area. The sample was a group of 373 teachers and educational personnel in 
the schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area in the academic 
year 2017.  The sample size was calculated using Krejcie and Morgan’s comparison table and 
proportionate stratified random sampling method. The research instrument was a five-level rating 
scale questionnaire focusing on the 21st century school administrators’ skills and the professional 
learning community in the schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service 
Area with the reliability of the whole questionnaire of 0.98.  The statistics used for data analysis 
were: mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and simple 
regression analysis. 
 The results found that: 1) the 21st century school administrators’ skills, both overall and 
individual aspects, were at the high level, 2) the professional learning community in the schools, both 
overall and individual aspects, was at the high level, 3) the 21st century school administrators’ skills 



 

and the professional learning community in the schools had a positive relationship at the very high 
level with statistical significance at the .01 level, and 4) the 21st century school administrators’ skills 
affecting the professional learning community in the schools under the Office of Chanthaburi Primary 
Educational Service Area could be explained in the forms of raw score as Ŷ = .20 + .94**X and 
standard score as yẐ = .98** xZ  respectively.  Therefore, the 21st century school administrators’ 
skills affect the development of the professional learning community in the schools to make the 
administration keep pace with changes and be able to further improve the schools to be high-quality 
schools in accordance with the educational standard. 
 
Keywords:  School administrators’ skills, 21st century, professional learning community 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น ผู้เรียน               
จึงได้ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคต 
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้ทันต่อสถานการณ์และมีคุณภาพ และเพื่อ
พัฒนาการศึกษาไทยไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558 : 43) 
กล่าวว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นคนมีปัญญาเพราะปัญญาของคนจะช่วย                
ในการพัฒนาชาติ การศึกษาในยุคนี้ควรใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เน้นการศึกษาผ่านปวงชน                  
เป็นการศึกษาที่ เน้นวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และรวมพลังการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียน                    
สร้างความรู้เอง โรงเรียนต้องจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ทักษะการคิดเพื่อสร้างความรู้ ค้นหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือก และตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ               
อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามความต้องการ               
ของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่จะตอบสนองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และค่านิยมแบบประชาธิปไตย โดยมีจุดหมายที่จะท าให้ การจัดการ
ศึกษาที่มีรูปแบบเป็นการศึกษาเพื่อสร้างคน สร้างงานและสร้างชาติในอนาคตต่อไปการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขับเคลื่อนโรงเรียน เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการยกระดับการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสากล  เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต อีกทั้ง                   
เป็นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นความส าคัญของการออกแบบการจัดการเรียน                 
การสอนในโรงเรียน และการประเมินผลผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม 
(มินตรา ลายสนิทเสรีกุล. 2557 : 400) และรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู สู่การเรียนรู้              
ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย เป็นรูปแบบของระบบที่คลี่คลายแบบเปิดที่มุ่งสู่
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง คือเป็นยุคความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน 
และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนจ าเป็นต้องระดมสรรพ
ก าลังความสามารถร่วมกันของคนในองค์กร  เพื่อปรับเปลี่ยนปรับตัวพัฒนาคุณภาพให้ทัน                   
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และสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึง   ครูทุกคนในองค์กร ดังนั้นวิถี
การเรียนรู้บนฐานการปฏิบัติในงานร่วมกันของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญ    
ในการบริหารงานวิชาการทั้งในระดับห้องเรียน  ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน จนถึง
ระดับชาติ ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา หรือปฏิรูปการจัดศึกษาในชุมชนของตนเอง 
โดยมุ่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพทางวิชาชีพครูเป็นหัวใจส าคัญ 

 ดังนั้นผู้บริหารควรมีทักษะในการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจหลักซึ่งมีความส าคัญมาก 
โดยอาศัยการท างานร่วมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องค านึงถึงความแตกต่างของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีการท างานร่วมกัน  โดยการมีทักษะทางการบริหารต่อ                   
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุมภารกิจ                  
และบทบาทได้ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีทักษะการบริหาร 3 ด้านที่ท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ                   
ตามแนวคิดของแคทซ์ (Katz. 2005 : 45) ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
และทักษะด้านความคิดรวบยอด ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทักษะตนเองให้เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีศักยภาพ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มีความสามารถ                  
มีความเข้าใจ มีทักษะในเชิงการบริหารงานเป็นอย่างดี กล้าคิด กล้าพูดกล้าตัดสินใจ เป็นนักประสานงาน
ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้น าโดยเฉพาะความเป็น
ผู้น าทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยสามารถเป็นผู้น าไปสู่การปฏิบัติ และรู้จักระดม
ทรัพยากรการบริหารทั้งมวลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานสูงสุด   
อันจะเป็นแบบอย่างเอ้ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะการบริหารสถานศึกษาไปด้วย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ก ากับของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 และ มาตรา37 แห่งระเบียบบริหาร
ราชการ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจังหวัดจันทบุรีแบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประกอบด้วยอ าเภอเมือง
จันทบุรี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม และอ าเภอแก่งหางแมว  มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 83 แห่ง 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. 2557 : 16-22) และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
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มัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) จ านวน 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอขลุง อ าเภอ
แหลมสิงห์ อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน้ าร้อน  อ าเภอสอยดาว และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ มีโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 106 แห่ง  (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2557 : 3) ซึ่งทั้ง 
2 เขตพื้นที่การศึกษามีจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ส ากัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มี
ความรูค้วามสามารถ และทักษะที่ส าคัญเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากร
ในวัยเรียนมีคุณธรรม น าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และประชากร
วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดีกล้า 
เก่ง และทันสมัย บนพื้นฐานความเป็นไทยมีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันบุรี เขต 1  พบว่า มีปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากไม่ยอมรับพฤติกรรมบางประการ ซึ่งเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนมอบหมาย
งานไม่ชัดเจน ขาดการนิเทศติดตามประเมินผล บุคลากรในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนาค่อนข้างน้อย ขาดการกระตุ้นที่ช่วยให้ผู้ตามค้นพบความสามารถของตนเองและใช้
ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงานตลอดทั้งยังขาดการกระจายอ านาจทาง                
การบริหารงานอย่างทั่วถึงบางส่วนน่าจะเกิดจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและชุมชน
เท่าที่ควร (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1. 2557 : 19) ส่วนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันบุรี เขต 2 พบว่า มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงบุคลากรจากการย้ายของ
ครูผู้สอนจึงท า  ให้ ขาดแคลนครูผู้สอน ซึ่งบริบทและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป อยู่ในพื้นที่ชนบท
ห่างไกลและขาดแคลน ครูส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
อัตราก าลังบ่อย แต่ก็ยังมีครูบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ได้นานหลาย ๆ ปี และบางคนอยู่จนถึงวัย
เกษียณอายุราชการ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2557 : 3) ซึ่งทักษะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ครูและบุคลากรเหล่านี้ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งเลทวูดและมอนต์โกร่ี 
(Leithwood and Montgomery. 1986 : 25) ได้ศึกษาพบว่า ทักษะในการบริหารงานส่งผลท าให้
สถานศึกษามีประสิทธิผล ในขณะที่ล็อคและคณะ (Locke and others. 1991 : 53) พบว่า ความรู้และ
ทักษะการบริหารเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารงาน 

 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                 
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้โรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ                
ในการพัฒนาศักยภาพทักษะของผู้บริหารอันจะเป็นแนวทางส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและ                 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 2. เพื่อศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 
ประโยชน์ของกำรวิจัย 

สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อท าให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้               
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทักษะของผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและลดอัตราการโยกย้ายของครู ตลอดจนน าข้อมูลที่ได้                      
ไปเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือของครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน อันเป็นแนวทางส าคัญ
ต่อการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ในสถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษาและการพัฒนา
ประเทศต่อไป 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จ านวน 1,249 คน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ านวน 1,464 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,713 คน 
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       กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหา
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 :  607 - 610) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม หลังจากนั้นคัดเลือกครูของ
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 ตัวแปรท่ีศึกษำ 

1. ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มี 3 ด้าน ดังนี ้
  1.1 ทักษะด้านเทคนิควิธี 

  1.2 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  1.3 ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

 2.  ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มี 6 ด้าน แบ่งเป็นดังนี้ 
  2.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม      

  2.2 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ     
  2.3 ด้านภาวะผู้น าร่วม      
  2.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ    
  2.5 ด้านชุมชนกัลยาณมิตร    
  2.6 ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน    

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ทักษะของผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถในบริหารงาน
ตามภารกิจหลักซึ่งมีความส าคัญมาก อาศัยการท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ซึ่งผู้บริหารต้องค านึงถึงความแตกต่างของครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีการท างานร่วมกัน
โดยการมีทักษะทางการบริหารต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 3 ด้าน ดังนี ้
 1. ทักษะด้านเทคนิควิธี หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจนเทคนิคในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ เทคนิคการสั่งการ                       
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การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน เทคนิคในการใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่าง
คล่องแคล่ว และเทคนิคในการระดมความคิดการท างานแบบร่วมมือ 
 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น เข้าใจในความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและวัฒนธรรม                                
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอัธยาศัยดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ  ยอมรับนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็น
แบบอย่างที่ดีในฐานะสมาชิกของกลุ่ม มีผลท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจและโน้มน้าวให้ผู้อ่ืน                 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่ นแก่บุคคลรอบข้างใน                         
การปฏิบัติงาน 
 3.  ทักษะด้านความคิดรวบยอด หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการท างานเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการก าหนด
ทิศทางวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ภาระงาน ยุทธศาสตร์ที่จะน า
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายเพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการรวมตัว ร่วมมือกันเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน สะท้อนผลกลับ และเป็นผู้น าร่วมกัน                   
เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ดังนี ้ 
 1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน       
การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับด้านการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน  เน้นที่การเรียนรู้ของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและโรงเรียนมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน 
มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
 2.  ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา                          
มีวิธีการที่หลากหลายในการสอน มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
และรู้ความต้องการของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อมาปรับปรุงการเรียนการสอน  รวมทั้งมี                  
การสร้างและแสวงหาความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้  การประมวลและจัดเก็บความรู้และการน า
ความรู้ไปใช้ 
 3. ด้านภาวะผู้น าร่วม หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุขของผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นบรรยากาศที่มีการเรียนรู้แบบน าตนเองของครู เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ โดยต้องมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ตรงกับ               
ภาระงานโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน โดยการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เป็นการเรียนรู้แบบน าตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเป็นส าคัญ 

 5. ด้านชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน โดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและมุ่งเน้น
ความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีเสรีภาพ 

 6. ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน หมายถึง โครงสร้างที่สนับสนุนการก่อเกิดและคงอยู่
ของ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร และเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
วิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเน่ืองและมุ่งความยั่งยืน 
 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่มีหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ                   
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิ เทศ และการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา                         
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 จากแนวคิดของไวล์  (Wiles. 1967 : 80) เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1994 : 119-120) 
เดรค และโรว์ (Drake and Roe. 1996 : 201) จันทรานี สงวนนาม (2553 : 17) และแคทซ์ (Katz. 2005 : 
104) ส่วนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากแนวคิดของ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ป. : 7) ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ม.ป.ป. : 7)                      
วิจารณ์ พานิช (2556 : 51 - 56) และสมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 223) จากนั้น
น ามาวิเคราะห์และปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปกรอบแนวคิด  
ในการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 1  
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                    ตัวแปรพยำกรณ์                                                          ตัวแปรเกณฑ์ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐำนในกำรวิจัย 
 1. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ในระดับมาก 
 2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ในระดับมาก 
 3. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับชุมชน             
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 4. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 

      ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจันทบุรี ประกอบด้วย 
       1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม   
       2. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ  
       3. ด้านภาวะผู้น าร่วม   
       4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ   
       5. ด้านชุมชนกัลยาณมิตร   
       6. ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
 

     ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี 
ประกอบด้วย 
    1. ทักษะด้านเทคนิควิธี 
    2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
    3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        
               การวิจัย เร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1.  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  1.1 ความหมายของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.2 ความส าคัญของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.3 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.1 ความหมายการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

        2.2 ความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  2.3 แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา 
  2.4 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 3. นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
  4.2 งานวิจัยในประเทศ 
 
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 ความหมายของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา  
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
 แคทซ์ (Katz 2005 : 44) กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บริหารที่ใช้ในการบริหารงานเพื่อความส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ ด้านความคิดรวบยอด  
 ทัศนีย์ บุญชูวิทย์ (2552 : 21) กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง ความสามารถ
ที่แสดงออกมาทั้งในเชิงกายภาพและทางความคิด 
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 สัมมา รธนิธย์ (2553 : 57) กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ              
ในการด าเนินงานซึ่งมีความส าคัญมาก หากผู้บริหารมีทักษะทางการบริหารไม่เพียงพออาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้แตกต่างกันไป ทักษะทางการบริหารถือว่ามีความส าคัญ       
ในทุกระดับของผู้บริหาร แต่อาจแตกต่างมากน้อยไม่เท่ากัน ทักษะทางการบริหารแบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิคการท างาน ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิด 

 สรุปได้ว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถ                 
ในบริหารงานตามภารกิจหลักซึ่งมีความส าคัญมาก อาศัยการท างานร่วมกับครูซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องค านึงถึงความแตกต่างของครู เมื่อมีการท างานร่วมกันโดยการมีทักษะทาง                    
การบริหารต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 ความส าคัญของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
 จันทรานี สงวนนาม (2553 : 4) กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ว่า ผู้บริหารจะต้องเป็นคนเก่งมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะส าหรับผู้บริหารเพื่อสร้างคุณค่า
เพิ่มให้แก่ตนเองสูงสุดจะได้มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในโลกยุคไร้พรมแดน  
 สัมมา รธนิธย์ (2553 : 7) กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ในการท าให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คือ ทักษะของผู้น า ผู้น าจะสามารถโน้มน้าวจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เพิ่ม
ระดับแรงจูงใจ  ท าให้เกิดความจงรักภักดีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ.และปัจจัยอีกประการหนึ่ง
ที่ท าให้องค์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การสร้างทีมงาน เพราะเป็นการรวมพลัง                         
ในการพัฒนาแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนพนักงานสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองและค้นหา
สาเหตุของการกระท า อันน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการท างาน และส่งผลถึงความมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพขององค์การ 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2554 : 76)  กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นความรู้ความสามารถ รวมทั้งการใช้ศาสตร์และศิลป์ ผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ               
ในองค์กรด าเนินไปสู่เป้าหมายและส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2557 : 12) กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นความสามารถในการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
 สรุปได้ว่า ความส าคัญของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นความรู้ความสามารถ           
ด้านศักยภาพ ความช านาญของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการใช้ศาสตร์และศิลป์ซึ่งจะต้องใช้
ทักษะการบริหารงานหลายด้านมาประกอบกัน ซึ่ งเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นของ
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ผู้บริหารที่จะท าให้บริหารงานได้ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง และเกิดประสิทธิผล
ในสถานศึกษา 
 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา  
 นักวิชาการได้กล่าวถึงทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ไวล์ (Wiles. 1967 : 80) กล่าวว่า ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร คือ  
 1. ทักษะความเป็นผู้น า 
 2. ทักษะมนุษย์สัมพันธ์  
 3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม  
 4. ทักษะการบริหารบุคคลในการบริหาร  
 5. ทักษะการประเมินผล  
 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1994 : 119 - 120) กล่าวถึง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี ้ 
 1. ทักษะด้านการเป็นผู้น าเป็นทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้น าทางด้านการวางแผน                   
การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การจัดการและการด าเนินงาน การมอบหมายงาน และ                    
การประเมินผล ทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การบริหารงานเป็นทีม การตัดสินใจ เป็นต้น 
ทักษะการเป็นผู้น าถือว่าเป็นยุทธวิธีการจัดการกับทุกสถานการณ์  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ผลงานของ
องค์การหรือหน่วยงานนั้น  
 2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นความสามารถในการเข้ากับบุคคลต่าง ๆ ในบางคร้ังอาจ
เรียกว่า ทักษะในการครองคน ได้แก่ ทักษะในการติดต่อระหว่างบุคล การประสานงาน การแสดง
ภาวะผู้น าการจูงใจ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความเข้าใจการท างานของกลุ่มคน การจูงใจหรือ              
ชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท างาน  
 3. ทักษะด้านบริหารงานบุคคล เป็นความสามารถทางงการสนับสนุนพัฒนาบุคคลให้
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ  
 4. ทักษะด้านเทคนิค ได้แก่ ทักษะด้านการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเงินและการบัญชี 
งานสารบรรณ งานบุคคล และการจัดระบบงาน  
 5. ทักษะด้านการศึกษา ได้แก่ ทักษะการสอน การวัดผลการศึกษา การนิเทศน าแหล่ง
วิทยาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 6. ทักษะด้านการสร้างความคิดเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหนึ่งสาหรับผู้บริหาร  เพราะเป็น
ทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร การวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
 7. ทักษะด้านการประเมินผล เป็นความสามารถด้านการประเมินผล ซึ่งอาจประเมินได้
โดยการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสังเกต 



 

12 

 เดรค และโรว์ (Drake and Roe. 1996 : 201) ได้เสนอแนะว่าทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษานั้นควรมี 2 ทักษะ ดังนี ้

1. ทักษะทางการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skill) เป็นทักษะ               
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางการศึกษา จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการสอน
และการเรียน จะต้องมีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการที่ดี  
 2. ทักษะทางด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skill) นั้นผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะ
พัฒนาได้และเป็นส่วนส าคัญในการสร้างทักษะอ่ืน ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้ 
ความคิดและมีปัญญาและวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิผลได้ ถ้าปราศจากความรู้และไม่สามารถใช้ความรู้น้ันในทางที่มีความหมายและสร้างสรรค์ 
 จันทรานี  สงวนนาม (2553 : 17) ได้กล่าวว่า ทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้  
 1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความสามารถที่จะใช้ความรู้ในกิจกรรม
เฉพาะอย่าง ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการโดยมีวิธีการ กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือ               
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มในฐานะผู้น าเข้า
ใจความต้องการของบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
หน่วยงานของตนในทุกลักษณะ และเห็นความสัมพันธ์ของหน่วยงานของตน 
 แคทซ์ (Katz. 2005 : 54) ได้ท าการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร โดยใช้วิธี 
ที่เรียกว่า three skill method หรือ ทฤษฎีสามทักษะ พบว่า ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จมากน้อย
กว่ากันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะสามประการ คือ  
 1. ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical Skill) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้
ความรู้ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ วิธีเทคนิคเฉพาะอย่างการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงาน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาเพิ่มเติมและการฝึกอบรม 
โดยในปัจจุบันถือว่าทักษะด้านเทคนิคที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องมีประกอบด้วย  
  1.1 ทักษะด้านการวางแผน (Planning Skill) 
      1.2 ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (Ggroup Process and Communication Skill)  
      1.3 ทักษะด้านการจัดการและการจัดองค์การ (Management and Organization Skill)  

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารใน                   
การปฏิบัติงาน และใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนและการเรียนรู้จักใช้คน ทักษะ
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ด้านนี้ประกอบด้วย ความเข้าใจถึงการสร้างแรงจูงใจคน และมีศิลปะฝึกตนเป็นผู้น าที่ดีเข้าใจ                 
ในความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถสร้าง
ระบบความร่วมมือระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างดี  
 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถในการมอง
องค์กรได้อย่างทะลุ ปรุโปร่ง เพื่อให้องค์กรมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม ด้วยการท าให้การท างาน
ของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับองค์กร ทักษะด้านความรู้ความสามารถเป็นการยอมรับวัตถุประสงค์
ขององค์กรมากกว่าที่จะค านึงถึงความต้องการของบุคคลโดยบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในองค์กร 

สรุปได้ว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็น 
ต้องมีการบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลปะทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่
เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว  แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้
งานนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ 
ความถนัด และความต้องการที่ไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเอาเทคนิควิธี และ
กระบวนการบริหารที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาจากนักวิชาการทั้งหมดตั้งแต่แนวคิด
ของนักวิชาการได้กล่าวถึงทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้  ไวล์ (Wiles. 1967 : 80) กล่าวว่า 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย ทักษะความเป็นผู้น า ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะ
กระบวนการกลุ่มทักษะการบริหารบุคคลในการบริหาร  ทักษะ การประเมินผล เซอร์จิโอวานนี 
(Sergiovanni. 1994 : 119 - 120) กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ทักษะด้าน
การเป็นผู้น า ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านบริหารงานบุคคล ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน
การศึกษา ทักษะด้านการสร้างความคิด ทักษะด้านการประเมินผล เดรค และโรว์ (Drake and Roe. 1996 : 
201) กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย ทักษะทางการศึกษาและการสอน และ
ทักษะทางด้านความรู้ความคิด จันทรานี สงวนนาม (2553 : 17)  กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหาร
ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ทักษะด้านความคิดรวบยอด และแนวคิดของ
แคทซ์ (Katz. 2005 : 54) กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหารประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ซึ่งในการวิจัยเร่ืองนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิดของแคทซ์ 
(Katz. 2005 : 54) มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิจัยเร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ีเน่ืองแนวคิดของแคทซ์ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษาที่จะท า
ให้สถานศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข พร้อมทั้งบริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจและน าแนวคิดแนวคิด
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ของแคทซ์ (Katz) มาเป็นแนวคิด ประกอบด้วย ทักษะ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ทักษะด้านเทคนิควิธี                       
2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเทคนิควิธี 

จันทรานี สงวนนาม (2553 : 29) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านเทคนิควิธี เป็นความสามารถใน
การใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิคและเคร่ืองมือที่จ าเป็นเพื่อผลส าเร็จของงานที่ได้มาจากประสบการณ์
การศึกษาและการฝึกอบรมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 11) กล่าวไว้ว่า ทักษะทางเทคนิควิธี เป็นทักษะ                    
ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสามารถในการท างานของตนเอง  ผู้บริหารควรมีความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคลากร งานด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก การเงิน ความรูเ้หล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิโรจน ์ สารรัตนะ (2553 : 12) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านเทคนิควิธี เป็นความรู้ความสามารถ
ในการใช้เคร่ืองมือหรือวิธีการเฉพาะเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างานเฉพาะทางได้
อย่างเชี่ยวชาญ รู้กระบวนการท างาน และสามารถแสดงการท างานเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งสามารถปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ผู้ที่มีทักษะเชิงเทคนิควิธีนี้จะต้องผ่าน
การศึกษาอย่างเป็นทางการ และได้รับการอบรมมาระดับหนึ่ง มีความช านาญในระดับผู้ประกอบ
วิชาชีพ เช่น นักดนตรี นักบัญชี ทนายความ วิศวกร นายแพทย์ นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทักษะเชิงเทคนิค       
มีความส าคัญมากต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับต้น 

จรุณี  เก้าเอ้ียน (2557 : 67) กล่าวไว้ว่า ทักษะทางเทคนิควิธี เป็นทักษะที่ผสมผสาน
ระหว่างความรู้และความสามารถในการท างาน ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ 
งานด้านวิชาการ งานบริหารบุคคล งานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การเงิน ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้
ผู้บริหารบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2557 : 19 - 20) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ทักษะทางด้านเทคนิควิธี เป็นวิธีการ 
กระบวนการและเทคนิค ที่อาศัยความรู้ การวิเคราะห์และรู้จักใช้เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน                
ทักษะทางนี้เรียนรู้ได้ด้วยการปฏิบัติระหว่างฝึกหรือเตรียมตัวเป็นผู้บริหาร  เช่น ความสามารถใน
การเขียนค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร การพูด การอ่านแผนผังการสร้างอาคาร การรู้จักตารางท างาน 
การท าทะเบียนนักเรียน การท าส ามะโนประชากรเกี่ยวกับนักเรียน เข้าใจแบบฟอร์มทะเบียนและ
บัญชีใช้สอยต่าง ๆ เทคนิควิธีการเก็บการรู้จักการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นต้น ทักษะด้านเทคนิค
ถึงแม้ว่าจะท าเป็นกันน้อยมาก ส าหรับผู้อ านวยการเนื่องจากไม่ต้องท าหรือปฏิบัติเองแต่จ าเป็น                    
ต้องรู้และเข้าใจเพื่อการตรวจสอบงาน เป็นการสร้างศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทักษะเทคนิค
สอนและศึกษาได้ง่ายเป็นเสน่ห์ของผู้บริหาร 
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 แคทซ์ (Katz. 2005: 55) กล่าวไว้ว่า ทักษะทางด้านเทคนิควิธีเป็นความสามารถในการใช้
ความรู้ วิธีการทางเทคนิคและเคร่ืองมือที่จ าเป็น เพื่อผลส าเร็จของงานที่ได้มาจากประสบการณ์  
ทางการศึกษาและการฝึกอบรมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า ด้านเทคนิควิธี ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถและความช านาญใน               
การปฏิบัติงาน มีเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษา
อย่างชัดเจนเทคนิคในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ  เทคนิคการสั่งการ                 
การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน เทคนิคในการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้อย่าง
คล่องแคล่ว และเทคนิคในการระดมความคิดการท างานแบบร่วมมือ 
 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2551 : 9) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถใน                  
การท างานเข้ากับคนได้ เป็นอย่างดี  ท าให้ เกิดความร่วมมือในการท างานกับคนอ่ื นได้อย่าง                                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คนที่มีทักษะทางด้านนี้จะต้องรู้จักตัวเองอย่างดีเป็นประการแรก 
และมีความเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืนอย่างแท้จริงเป็นประการที่สอง มิฉะนั้น อาจจะก่อให้เกิด
ความไว้วางใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได ้
 จันทรานี สงวนนาม (2553 : 29) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถ
ในการตัดสินใจในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และท าให้คนอ่ืนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจคน และการประยุกต์ภาวะผู้น ามาใช้ในการบริหารงาน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 11) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็น
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนางานและการยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะของผู้บริหาร ได้แก่ มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับทุกคนเท่าเทียมกัน 
มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2553 : 12) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถ               
ที่จะท างานกับคนอ่ืนหรือเข้ากับคนอ่ืนได้ดี สร้างความรู้สึกที่ดี สามารถจูงใจบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
บุคคลหรือกลุ่ม ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานกับคนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมมา รธนิธย์ (2553 : 57) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถ                    
ในการท างานเข้ากับคนได้อย่างดี  ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคนที่มีทักษะทางด้านมนุษยสัมพนธ์นี้จะต้องรู้จักตัวเองอย่างดีเป็นประการแรกและ              
มีความเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืนอย่างแท้จริงเป็นประการที่สอง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิด                        
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ความไว้วางใจในการร่วมงานกับคนอ่ืนไม่ได้เลย ทักษะทางด้านมนุษย์มีความส าคัญมากต่อ
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้นและผู้ปฏิบัติงาน 

จรุณี เก้าเอ้ียน (2557 : 66) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถที่จะ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ                       
ในการท างานการสร้างแรงจูงใจพัฒนางาน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ลักษณะของผู้บริหาร ได้แก่                
มีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับทุกคน มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน มีอารมณ์ขัน                
มองโลกในแง่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและคอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองอยู่
เสมอ 

แคทซ์ (Katz. 2005 : 56) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถ                     
ในการคิด ตัดสินใจ ในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และท าให้คนอ่ืนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การจูงใจคน และการประยุกต์ภาวะผู้น ามาใช้ในการบริหารงาน 
 สรุปได้ว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น เข้าใจในความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและวัฒนธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
อัธยาศัยดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ ยอมรับนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะ
สมาชิกของกลุ่ม มีผลท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจและโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม                     
ในการปฏิบัติงานเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่บุคคลรอบข้างในการปฏิบัติงาน 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
จันทรานี สงวนนาม (2553 : 30) กล่าวว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอดเป็นความสามารถ

ในการมององค์การได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพือ่ท าให้องค์การมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม ด้วยการท า
ให้การท างานของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับองค์การ โดยเป็นการยอมรับวัตถุประสงค์ขององค์การ
มากกว่าที่จะค านึงถึงความต้องการของบุคคลโดยบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในองค์การ 
 วิโรจน ์ สารรัตนะ (2553 : 12) กล่าวว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอดเป็นความสามารถใน
การมองความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอก ความเข้าใจในความสัมพันธ์และ
การส่งผลต่อกันระหว่างส่วนต่าง ๆ และความสามารถวินิจฉัยปัญหาภายในองค์การที่จะน าไปสู่ 
การก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาองค์การได้อย่างถูกทิศทาง ทักษะทางด้านความคิดนี้มีความส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 สัมมา รธนิธย์ (2553 : 57) กล่าวว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถใน              
การใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการมองสถานการณ์ได้ใกล้เคียงหรือถูกต้อง  
แก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ มองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถตรวจสอบ
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ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองการณ์ไกลและแก้ปัญหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ทักษะทางด้านความคิดนีม้ีความส าคัญส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 สุนทร  โคตรบรรเทา (2554 : 11) กล่าวว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถ 
ของผู้บริหารในการมององค์การโดยรวม การมองเห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ
องค์การ และหน้าที่ขององค์การด้านมนุษย์ การพัฒนาด้านความคิดรวบยอดนี้ต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีการบริหาร ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ และปรัชญา
องค์การนั้น ๆ ทักษะความคิดรวบยอด มีความส าคัญยิ่ง ส าหรับบทบาทผู้บริหารระดับบนของ
อ านาจบังคับบัญชาภายในองค์การ 
 จรุณี  เก้าเอ้ียน (2557 : 66) กล่าวว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารทีบ่ริหารงาน และรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือของบุคคลในการท างาน การสร้างความก้าวหน้า 
และพัฒนาสถานศึกษา เพื่อผลผลิตและความสัมฤทธิ์ ผลตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา                               
ทักษะด้านการจัดการ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการวางแผน การตัดสินใจ การสั่งการ                   
การควบคุมงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากร รวมทั้งการประเมินผลและ                      
การติดตามผลการท างาน 
 เดรค และโรว์ (Drake and Roe. 1986 : 30) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด                
เป็นความสามารถในการมองอนาคตโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดเวลา และหล่อ
หลอมเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่จะสามารถท าให้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งสามารถ
สร้างขึ้นได้โดยเปิดใจให้กว้าง แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อ่านและฟังให้มาก                       
เป็นนักวิเคราะห ์รู้จักแยกแยะเหตุผล และสรุปประเด็นได้ถูกต้อง 
 แคทซ์ (Katz. 2005 : 57) กล่าวว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถใน              
การมององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อให้องค์กรมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม ด้วยการท าให้           
การท างานของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับองค์กร ทักษะด้านความรู้ความสามารถเป็นการยอมรับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรมากกว่าที่จะค านึงถึงความต้องการของบุคคลโดยบุคคลเพียงหนึ่งเดียว               
ในองค์กร 
 สรุปได้ว่า ด้านความคิดรวบยอด ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ท างานเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา ในการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ภาระงาน ยุทธศาสตร์ที่จะน าสถานศึกษาไป                
สู่เป้าหมายเพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น               
สรุปได้ว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นความรู้ ความสามารถด้านศักยภาพ 
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ความช านาญของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องใช้ทักษะการบริหารงานหลายด้านมาประกอบกัน            
ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นของผู้บริหารที่จะท าให้บริหารงานได้ประสบความส าเร็จ               
มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง และเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษา อันประกอบไปด้วย ทักษะด้านเทคนิค
วิธี ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ดังนั้น ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 จึงหมายถึง ความสามารถในบริหารงานตามภารกิจหลักซึ่งมี
ความส าคัญมาก อาศัยการท างานร่วมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องค านึงถึง                  
ความแตกต่างของครู บุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีการท างานร่วมกัน  โดยการมีทักษะทาง                      
การบริหารต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) ทักษะด้านเทคนิควิธี 
หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคการคิด
เชิงกลยุทธ์  วางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  เทคนิคใน                        
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ เทคนิคการสั่งการการมอบหมายงานการประเมิน 
การสอนงาน เทคนิคในการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และเทคนิคในการระดม
ความคิดการท างานแบบร่วมมือ 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น เข้าใจในความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและ
วัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีอัธยาศัยดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ ยอมรับนับถือให้เกียรติซึ่งกันและ
กันเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะสมาชิกของกลุ่ม มีผลท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจและโน้มน้าวให้
ผู้อ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่บุคคลรอบข้างใน                  
การปฏิบัติงาน 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ท างานเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ภาระงาน ยุทธศาสตร์ที่จะน าสถานศึกษาไปสู่
เป้าหมายเพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ความหมายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2555 : 110) ให้ความหมายของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Learning 

Community) ไว้ใน 3 แนว ดังนี ้
1. สังคมหรือกลุ่มคน เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ จึงมี            

การแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิด  
การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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2. สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและสังคมที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด               
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เรียน โดยปรับโครงสร้างหรือออกแบบหลักสูตรที่ให้ความส าคัญแก่
สิ่งเหล่านี้ 

3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงที่ต้องสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับบุคคลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  บุคคล
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยให้           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  

ราชบัณฑิตยสภา (2558: 404) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มกัน
ของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ดูโฟร์ (DuFour. 2007 : 150) ผู้ถือเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  กล่าวถึง
ลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า PLC ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลักสูตร แต่เป็นแนว
ทางการด าเนินการที่ช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ ครูผู้สอนรวมทั้ง
บุคลากรในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าให้ความส าคัญกับการสอน  
นอกจากนั้นยังต้องให้ความส าคัญกับการร่วมมือรวมพลัง  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่
ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

สรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู                        
มีการรวมตัว ร่วมมือกัน เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน สะท้อนผลกลับ และเป็นผู้น าร่วมกัน             
เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
นักวิชาการได้ให้ความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ดังนี้ 

 มลังฮิน และ อัลเบิร์ท (McLaughlin and Talbert. 2006 : 121) ให้ค านิยามว่าชุมชน                       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการร่วมมือพลังของครูในการท างานเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ                
และการตรวจสอบหลักฐานที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่ างปฏิบัติงานของครูผู้สอน                             
และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายในชั้นเรียน  
 ดูฟอร์ (DuFour. 2007 : 121) กล่าวถึง ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า PLC ไม่ใช่
โปรแกรมหรือหลักสูตร แต่เป็นแนวทางการด าเนินการที่ช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง                    



 

20 

ในโรงเรียนทุกระดับ ครูผู้สอนทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่า
ให้ความส าคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังต้องให้ความส าคัญกับการร่วมมือรวมพลัง การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 สโตร์ และ หลุยส์ (Stoll and Louis. 2007 : 214) อธิบายว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ 
“กลุ่มของครูที่มาร่วมกันท างานและวางเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีการสะท้อน
การท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางวิชาชีพ”  
 พัดวัด และ ดิกอิก (Padwad and Dixit. 2008 : 121) อธิบายเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ว่าหมายถึง ชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่มารวมกันเพื่อท างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกัน              
และกัน น าไปสู่การเจริญเติบโตหรือเกิดพัฒนาการของบุคคลและเกิดความเป็นมืออาชีพขึ้น  

 โฮด (Hord. 2009 : 90) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การกระจายอ านาจ 
การควบคุม หรือการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีความเป็นประชาธิปไตยที่ครู           
ทุกคนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ สามารถที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกันใน
ด้านของทรัพยากร สถานที่ เวลา สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงของ                     
การเคารพนับถือ ห่วงใยและไว้ใจกัน อันเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันในชุมชน ครูทุกคน                         
ในโรงเรียนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และผลจากการสะท้อนคิดที่ได้จาก
เพื่อนร่วมงาน ก็จะช่วยให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น  

 ตามแนวคิดศาสตร์ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge managements หรือ KM) นั้น
อธิบายว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community) คือ “ชุมชน
การปฏิบัติ (Community of  Practice: CoP)” โดยอธิบายว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ 
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ (CoP) ของครู ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากหน้างาน หรือ Bottom up อาจกล่าวได้ว่าชุมชนการปฏิบัติของครูนั่นเอง (วิจารณ์ พานิช.                
2555 : 12) ส่วนในราชบัณฑิตยสถานนั้น แม้ว่าไม่มีการให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรือ PLC ไว้ ทว่าได้ให้ความหมายของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Learning Community) ไว้ใน 3 แนว ดังนี ้ 

   1. สังคมหรือกลุ่มคน เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จึงมี  
การแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง  ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิด 
การเรียนรูแ้ละการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 2.  สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและสังคมที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด  
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เรียน โดยปรับโครงสร้างหรือออกแบบหลักสูตรที่ให้ความส าคัญแก่สิ่งเหล่านี้  
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 3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงที่ต้องสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับบุคคลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน บุคคล
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555 : 10)  

วิจารณ์ พานิช (2555 : 136) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ มีความจ าเป็น
อย่างมากต่อการพัฒนาศิษย์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยเร่ิมจาก “การเรียนรู้ของ
ครู” เป็นตัวตั้ง ครูควรเรียนรู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน
เป็นส าคัญ และครูควรมอง “ศิษย์ของเรา” มากเก่า “ศิษย์ของฉัน” ซึ่งการรวมตัวเพื่อการเรียนรู้            
และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อาจเป็นเร่ืองยากที่จะท าเพียงล าพังแล้วหวังผลให้เกิดการขับเคลื่อน                  
ทั้งระบบโรงเรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งความเป็น
โรงเรียนย่อมมีความเป็นชุมชนอยู่แล้วโดยพื้นฐาน และวิจารณ์ พานิช ได้อธิบายว่า กิจกรรมที่ไม่
จัดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ โครงการที่มีลักษณะแคบ ตื้นและใช้ระยะเวลาสั้น เป็นสิ่ง             
ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้ท าหรือเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในลักษณะซื้อบริการที่ปรึกษา รวมทั้ง              
การประชุมประจ าเดือนหรือประจ าภาคของโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นการรวมตัวกันของครูกลุ่มหนึ่ง             
ในโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเช่นนี้  

วรลักษณ์ ชูก าเนิดและเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557 : 93 - 102) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพถือเป็นกลยุทธ์ในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ มีหลายพื้นที่ได้น า
แนวทางของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และโรงเรียน โดยเฉพาะช่วง
แห่งการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มครูและนักการศึกษา  ยกตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษา 
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ ที่ได้น ากลยุทธ์ชุมชน                
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อนด าเนินการจนเกิดผลที่น่าพอใจ รวมถึงประเทศไทย            
ที่มีการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาในลักษณะที่คล้ายกันกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เช่น 
ชุมชนการเรียนรู้ของสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณโครงการ “ครูเพื่อศิษย์” ของมูลนิธิ  
สดศรีสฤษดิ์วงศ์ ที่พัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ดังนั้น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC จึงเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน (Complex)                    
มีหลากหลายองค์ประกอบ และต้องอาศัยการนิยามจากหลากหลายแง่มุม โดยแง่มุมที่ส าคัญของ 
PLC เน้นที่การเรียนรู้ มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพื่อการเรียนรู้ของทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมกันตั้งค าถาม 
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เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด และตั้งค าถามเกี่ยวกับต่อสภาพปัจจุบันหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนการ       
ที่เน้นการลงมือท า มุ่งพัฒนาต่อเน่ือง และเน้นที่ผล หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

สรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการรวมตัว 
ร่วมมือกัน เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน สะท้อนผลกลับ และเป็นผู้น าร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ             
สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 12) ได้ก าหนดมาตรฐานด้าน              

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาไว้ ดังนี ้
1. การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
2. การก ากับติดตามนิเทศและประเมินผล 
3. การสนับสนุนผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องให้เกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การสรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
5. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
วิจารณ์ พานิช (2556 : 135 - 136) ได้ให้ความเห็นว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครู

เพื่อศิษย์ ครูอาจเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาระของตนเองในโรงเรียน  หรือเรียนรู้กับเพื่อนครู                        
ต่างโรงเรียนก็ได้ โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หรือจับคู่บัดดี้เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและผู้บริหารโรงเรียนต้องมีใจจดจ่ออยู่ที่  Learning Outcome โดยหาทางส่งเสริมการวัด 
Learning Outcome เป็นระยะๆ สร้างเป้าหมายชื่นชมหรือเฉลิมฉลองเมื่อโรงเรียนสามารถบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละระยะ และส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้การสร้าง 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประสบผลส าเร็จ 
 ฮอร์ด (Hord. 2009 : 10) ได้ให้ความเห็นว่า แนวทางที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมี ดังนี้  
 1. ครูและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลการเรียนรู้               
ที่คาดหวังที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  
 2. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันการสะท้อนผลการปฏิบัติการสอนการจัดการ
เรียนรูแ้ละสิ่งที่มีผลกระทบกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 3. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัด
ให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ 



 

23 

 มัวไพย์ และ เดล (Murphy and Dale. 2005 : 10) ยังได้เสนอแนวทางส าคัญที่ควรใช้
เพื่อให้ครูเกิดการรวมกลุ่มและเกิดการท างานแบบร่วมมือรวมพลังซึ่งจะท าให้ในโรงเรียนเกิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น โดยการสร้างกลุ่มหรือทีม ได้แก่  
 1. กลุ่มคณะกรรมการ (Committees) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในโรงเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
โดยสมัครใจ ส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะงานด้านการบริหารที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า 
โดยมีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจุดเน้นในการสืบสอบหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา          
เพื่อน าไปทดลองใช้  
 2. กลุ่มวิพากษ์ (Critical Friends Group) เป็นการรวมกลุ่มของครูผู้สอนที่มีความสนใจ
ตรงกันข้าม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่เกิน 12 คน 
เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งฝึกวางแผนและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อยเดือนละคร้ังตามข้อตกลงที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียน  
 3. กลุ่มให้ค าปรึกษา (Peer Coaching Team) เป็นการรวมกลุ่มของครูผู้สอน 2-3 คน             
เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้และท าการสังเกตการสอนของเพื่อนครูผู้สอนที่เป็นสมาชิก 
ในกลุ่มจากนั้นจึงให้ข้อสังเกต ค าแนะน า และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้             
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 4. กลุ่มเรียนรู้ (Study Group / Independent or Stand-Alone) เป็นกลุ่มที่เรียนรู้การปฏิบัติ
จากกลุ่มการเรียนรู้ย่อยๆ กลุ่มอ่ืน หรือสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกรณีนี้อาจ
เป็นการเรียนรู้ของสมาชิกครูผู้สอนที่อยู่โรงเรียนต่างกันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเรียนรู้                
ในประเด็นที่ตนสนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นน้ันเพิ่มมากขึ้น  
 5. ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Team) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา              
การปฏิบัติงานของบุคคลหรือหน่วยงาน เป็นกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง            
โดยค านึงถึงบริบททางการศึกษา 
 6. ชุมชนการเรียนรู้ย่อย (Small Learning Community) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก              
ส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เช่น สอนในกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้เดียวกัน ประจ าระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อแนะน า                
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  

สรุปได้ว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือ               
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์การ  ต้องทุ่มเท
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้
การมีส่วนร่วมของทุกคน 
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องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ป. : 7) กล่าวถึง องค์ประกอบ

ส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย 
1. วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียน                  

การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน 
2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการน าสู่การปฏิบัติ

และประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ Care และ Share  
3. ภาวะผู้น าร่วม หมายถึง การท าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต้องมีผู้น าและผู้ตามใน                       

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4. กัลยาณมิตร หมายถึง เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน  
5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาสการท างาน  

ที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย  
6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงาน

คือ การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน 
วิจารณ์ พานิช (2556 : 51-56) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional 

Learning Community) ประกอบด้วย 
1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
2. การก าหนดเป้าหมาย 
3. ความเชื่อและค่านิยม 
4. แนวปฏิบัติ 
5. การสนับสนุน เช่น การสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้การละลายพฤติกรรม 

การส่งเริมความสุภาพ การฉลองความส าเร็จ 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท าให้ความเป็นชุมชนแน่นแฟ้นขึ้น เช่น Facebook 
7. การสร้างทีม โดยท าให้ทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีความเข้มแข็ง 
8. การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 222) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุมชน   

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 
 1. วิสัยทัศน์ร่วม      

 2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ     
 3. ภาวะผู้น าร่วม      
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 4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ    
 5. ชุมชนกัลยาณมิตร    
6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน  
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์

ระดับองค์การที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเร่ิมพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างานส าคัญคือความรับผิดชอบ             
การเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นส าคัญ จากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ด าเนินการในรูปแบบ PLC พบว่า เกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนการเรียนนั้น  มีแนวคิดของส านักพัฒนาครู               
และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ป. : 7) ที่กล่าวถึง องค์ประกอบส าคัญของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 3) ภาวะผู้น าร่วม                   
4) กัลยาณมิตร 5) ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร  6) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ วิจารณ์ พานิช 
(2556 : 51 - 56) ที่กล่าวว่า ชุมชนการเรียน ประกอบด้วย ผู้น ามีวิสัยทัศน์ การก าหนดเป้าหมาย 
ความเชื่อและค่านิยม แนวปฏิบัติ การสนับสนุน เช่น การสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
การละลายพฤติกรรม การส่งเสริมความสุภาพ การฉลองความส าเร็จ เทคโนโลยีสารสนเทศ               
เพื่อท าให้ความเป็นชุมชนแน่นแฟ้นขึ้น เช่น Facebook การสร้างทีม โดยท าให้ทุกคนเข้าร่วม                     
เป็นสมาชิกและมีความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีความรู้สึก              
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และแนวคิดของสมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 222)             
ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมทีมร่วมแรง
ร่วมใจ  ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน ซึ่งข้อจ ากัดของการศึกษาคร้ังนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ             
มีนักวิชาการที่พูดถึงน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดสมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร               
(2560 : 222) มาเป็นแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และ              
การพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน น าเสนอจากการสังเคราะห์
แนวคิดต่าง ๆ และรายละเอียดต่อไปนี้ (สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร.  2560 : 223) 
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 1.  ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
  สุรพล  ธรรมร่มดี และคณะ (2553 : 12) ได้อธิบายถึงลักษณะที่มาการเกิดวิสัยทัศน์

ร่วมสมาชิก หรือ ชุมชน ต้องมีฉันทะและศรัทธา เป็นจุดเร่ิมต้นของชุมชนวิชาการที่มีความเป็น
กัลยาณมิตรเร่ิมจาก ฉันทะ หรือ ความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขและคุณธรรม
ด้วย จะเห็นได้ว่า ชุมชนแห่งกัลยาณมิตรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นั้น มิใช่ชุมชนที่ปราศจากซึ่งความสุข 
ความสุขที่นี้หมายถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรมาบีบคั้น คับข้อง หากแต่มีสภาวะเอ้ือให้เกิดการท างาน 
การเรียนรู้ โดยเฉพาะตามหลักไตรสิกขาทางพุทธศาสนา นอกจากฉันทะแล้ว ชุมชนวิชาการที่เปี่ยม
ด้วยความกัลยาณมิตร จะต้องประกอบด้วยศรัทธา อันหมายถึง ศรัทธาต่อกฎธรรมชาติหรือสัจธรรม 
และศรัทธาต่อศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะเข้าถึงสัจธรรมนั้นได้ เมื่อฉันทะและศรัทธาในใจ              
ท าให้คนมีชีวิตที่ชีวา สังคมก็มีบรรยากาศทางวิชาการ และงานทุกอย่างจึงเกิดผลเลิศพร้อมกันนั้น 
ท าให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการที่มีความสุข ถ้าหากปราศจากหลักธรรมข้อนี้ก็จะส่งผลในทาง          
ตรงข้าม คือถ้าไม่มีฉันทะก าลังเร่ียวแรง ความมีชีวิตชีวาก็ไม่มี บรรยากาศทางวิชาการที่ แท้ก็ไม่มี
และตัวตนเองก็ไม่มีความสุข ได้แต่แสวงหาความรู้และท างานวิชาการไปอย่างฝืนจ าใจต่อไป 
อาจจะเกิดความรู้สึกแปลกแยกและมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีฉันทะ
และศรัทธานั้น เป็นความสุขบนหลักธรรมเร่ือง การถือสันโดษด้วย กล่าวคือ มีการแสวงห า
ความสุขอย่างมีขอบเขตในวัตถุที่ เสพ เพื่อออมเวลาแรงงาน และความคิดไปใช้ในกิจ การที่ดี           
งานสร้างสรรค์ และไม่ถือสันโดษในกุศลธรรม คือ ไม่หยุดยั้งที่จะท าในสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์ 

   จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555 : 20) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ร่วมคือ ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของงาน
ที่ต้องรับผิดชอบอย่างตระหนักถึงคุณค่าของงานนั้น ซึ่งจะท าให้เกิดแรงขับ ที่จะท าความเข้าใจ            
ในทิศทางการท างานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย นั่นคือ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนานักเรียน การรู้จักตนเองและพัฒนาวุฒิภาวะของความเป็นครู การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และการท าภารกิจต่างๆ ร่วมกันภายใต้เป้าหมายที่ก าหนด 

 สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 223) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ร่วมเป็น                    
การมองเห็นภาพเป้ าหมายทิศทาง เส้นทาง และสิ่ งที่ จะ เกิดขึ้นจริง เป็นเสมือนเข็มทิศ                                
ในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนที่มีทิศทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพ
ร่วมกัน คือพัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความส าเ ร็จที่มุ่งหวังในการน าทางร่วมกัน               
อาจเป็นการมองเร่ิม จากผู้น าหรือกลุ่มผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้ผู้ ร่วมงานเห็น
วิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน หรือการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มีวิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน วิสัยทัศน์
ร่วมมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ (4 Shared) มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
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 1. การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็นภาพ
ความส าเร็จร่วมกันถึงทิศทางส าคัญของการท างานแบบมอง “เห็นภาพเดียวกัน”  

 2. เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และเป้าหมาย 
ชีวิตของสมาชิกแต่ละคนที่สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนก ารเรียนรู้ฯ ซึ่ง เป็น                        
ความเชื่อมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะเป้าหมายส าคัญคือ
พฒันาการ การเรียนรู้ของผู้เรียน  

 3. คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และที่ส าคัญเมื่อเห็นภาพ 
ความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงาน                  
จนเชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนักรู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพันธะ
สัญญารวมกันร่วมกัน หลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม” ซึ่งเป็นขุมพลังส าคัญที่จะเกิดพลังใน                        
การไหลร่วมกันท างานในเชิงอดุมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน  

 4. ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุ             
ตามเป้าหมายร่วม รวมถึงการเรียนรู้ของครูในทุกๆ ภารกิจ สิ่งส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่ง              
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ โดยการเร่ิมจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อศิษย์ 
ร่วมกันของครู   

เซอร์จิโอวานนี  (Sergiovani. 1994 : 101) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีลักษณะ
ของวิสัยทัศน์ร่วม กล่าวคือ “ค่านิยมคุณงามความดี” ที่มาจากพันระผูกพันต่อค่านิยมร่วมของบุคคล 
แล้วพัฒนามาเป็นอุดมการณ์ร่วม ซึ่งเป็นอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยมี
พันธะผูกพันร่วมกัน ในทางปฏิบัติสมาชิกในชุมชนจะร่วมกันปฏิบัติตนให้แบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
การประพฤติและปฏิบัติต้องยึดมั่นต่อค่านิยมเพื่ อสังคมเป็นจุดหมายปลายทาง ต้องไม่ใช่                       
การประพฤติและปฏิบัติ เพื่อตนเอง เท่านั้น  แต่ เพื่อ รักษาคุณงามความดี เป็นส าคัญด้วย                           
และการผูกพันต่อจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทร ดังนี้  

1. พื้นฐานของการสร้างชุมชนเกิดจาก “อุดมการณ์แห่งวิชาชีพ” จะช่วยให้หลักเกณฑ์
พื้นฐานของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ขึ้นในโรงเรียน กล่าวคือ ถ้าทั้งคณะครูผู้สอน 
และผู้บริหารต่างร่วมกัน ยึดมั่นต่อพันธะผูกพัน ที่ต้องแสดงพฤติกรรมแบบอย่างที่ดีแล้ว  

2. การมีค่านิยมที่ประพฤติโดยยึด “ค่านิยมเพื่อสังคมเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง” ชุมชน               
ที่ยึดถือ เร่ือง “คุณงามความดี” ที่มาจากพันธะผูกพันต่อค่านิยมร่วมของบุคคล โดย Sergiovanni 
(1994) มีความเห็นว่า ถ้าชุมชนของโรงเรียนที่ยึดความส าคัญของงานให้บริการแก่นักเรียน                   
แก่ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนโรงเรียนได้ครบถ้วนแล้ว ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นสามารถยกระดับ
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วิชาชีพของตนได้สูงขึ้นจนถึงระดับสามารถเป็น “ผู้คอยให้บริการดูแล หรือ Stewardship” ซึ่งมี
หลักการส าคัญ คือ ยึดการท าประโยชน์เพื่อคนอ่ืนเหนือประโยชน์ส่วนตน  

ตามแนวคิดของเซอร์จิโอแวนนี เชื่อว่าชุมชนที่ชัดเจนในวัตถุประสงค์จะเป็นสถานที่ซึ่ง
สมาชิกทุกคนยึดเหนี่ยวผูกพันต่อกันด้วย “อุดมการณ์ร่วม” และมีระบบปทัสถานหรือแนวทาง
ปฏิบัติของตนเองที่ใช้เพื่อเป็นเคร่ืองสนับสนุนให้เกิดการเป็นชุมชนขึ้น ทั้งนี้การมีอุดมการณ์
ร่วมกัน หรือมีวิสัยทัศน์ร่วม จะช่วยผูกมัดให้ทุกคนรวมกันเป็นชุมชนและให้การช่วยเหลือต่อกัน             
มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการต้องด ารงชีวิตและการท างานร่วมกันแบบชุมชน 
 ฮอร์ท (Hord. 1997 : 124) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ร่วมของ PLC คือ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ 
ร่วมกัน วิสัยทัศน์พื้นฐานของการเป็น PLC คือ การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนการสร้างค่านิยม
วิสัยทัศน์ร่วมกันท่ามกลางการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับการสอนและ   
การเรียนรู้ของนักเรียน และสนับสนุนมาตรฐานพฤติกรรมในชุมชนแห่งนี้ วิสัยทัศน์ ถูกด าเนินไป
แบบวันต่อวันของผู้ร่วมงานในโรงเรียนไม่ว่าสถานที่ใดที่เป็น PLC สามารถดึงดูดและพัฒนาการ
ผูกมัด และพรสวรรค์ส่วนบุคคล สู่การพัฒนาคุณภาพของงานที่สูงยิ่งขึ้น ค่านิยมนี้ถูกจัดขึ้นใน
มาตรฐานของความตระหนัก ส่วนบุคคล การวิพากษ์วิจารณ์ส่วนบุคคล และประสิทธิภาพ PLC ที่เพิ่มขึ้น 
การใช้ข้อผูกมัดส าหรับสมาชิกให้เป็นประโยชน์เพื่อริเร่ิมการด าเนินการใหม่ และเพื่อ การปรับปรุง  

เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1998 : 151) ยังกล่าวอีกว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบ
ความเชื่อส าคัญในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของสมาชิกขององค์ที่จะยึดถือร่วมกัน ตัวอย่างเช่น                     
ถ้าครผูู้สอนทุกคนและผู้น าของโรงเรียนมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้ 
ความเชื่อเช่นนี้จะท าให้สมาชิกของโรงเรียนพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและแสวงวิธีการเรียน
การสอนใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนักเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน 
ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุด เป็นต้น ใน PLC ก็เช่นกัน สมาชิกแต่ละคนจะยึด 

 สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ร่วม การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม                  
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับด้านการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นที่การเรียนรู้
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและโรงเรียนมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย ทิศทาง
เดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 

 2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ   
     วิจารณ์ พานิช (2555 : 45) ได้อธิบายเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับทีมร่วมแรงร่วมใจ
ของ PLC ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พลังรวมหมู่เพื่อแก้ปัญหายากๆ หรือด าเนินการต่อประเด็นท้าทาย              
และสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยมีถามค าถามที่ถูกต้อง ค าถามที่ส าคัญส าหรับโรงเรียนส าหรับช่วยให้เป็น 
“โรงเรียนที่ดี” มีเพียง 4 ค าถามเท่านั้น คือ  
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     1. ในแต่ละช่วงเวลาเรียน ต้องการให้นักเรียนได้ความรู้และทักษะอะไรบ้าง  
     2. รู้ได้อย่างไรว่านักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นนั้น  
     3. ท าอย่างไร หากนักเรียนบางคนไม่ได้เรียนสิ่งนั้น 

    4. ท าอย่างไรแก่นักเรียนที่เรียนเก่งก้าวหน้าไปแล้ว  
 นอกจากนั้น วิจารณ์ พานิช (2555 : 10) ได้อธิบายถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ของชุมชนในรูปแบบ PLC คือ การปฏิวัติโครงสร้าง ระบบการท างาน และวัฒนธรรมการท างาน 
ในโรงเรียน จากระบบตัวใครตัวมันมาเป็น “ระบบทีม หรือวัฒนธรรมรวมหมู่” โครงสร้างของ
ระบบงาน ระบบการจัดการเรียนการสอน จึงปรับเปลี่ยน ให้เอ้ือต่อการช่วยกันด าเนินการช่วยเหลือ
นักเรียนที่เรียนล้าหลังให้เรียนตามเพื่อนทัน โดยที่การช่วยเหลือนั้นท ากันเป็นทีม หลายฝ่ายเข้ามา
ร่วมกัน และกิจกรรมนั้น ท าอยู่ภายในเวลาตามปกติของโรงเรียน ไม่ใช่สอนนอกเวลา รวมทั้งมีเวลา
ส าหรับครูประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของตน เพื่อหาทางพัฒนาวิธีการท างานให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นไปเร่ือย ๆ เป็นวงจร CQI (Continuous Quality Improvement Process) หรือ “วงจร    
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง”  

 พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์   ยินดีสุข (2560 : 23) กล่าวว่า ทีมร่วมแรงร่วมใจ                   
เป็นการมีปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมกันของครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนครูจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อเป็นการถ่ายทอดวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพไปสู่ครูท่านอื่นและน าไปใช้ในโอกาสต่อไป  

 สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 223) กล่าวว่า ทีมร่วมแรงร่วมใจ เป็นการ                  
พัฒนามาจากกลุ่มที่ท างาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ 
คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน ร่วมกันด้วยใจ จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครู                     
บนพื้นฐานงานที่มีลักษณะต้องมีการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลง
ร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลร่วมกัน และการรับผิดชอบร่วมกัน 
จากสถานการณ์ที่งานจริงถือเป็นโจทย์ร่วมให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการท างานซึ่งกันและกัน 
แบบละวางตัวตนให้มากที่สุด จนเห็นและรู้ ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน เห็นและรับรู้ถึง
ความรู้สึกร่วมกันในการท างานจนเกิดประสบการณ์ หรือความสามารถในการท างาน และพลังใน
การร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาบนพื้นฐานของพันธะร่วมกันที่เน้นความสมัครใจ และการสื่อสารที่มี
คุณภาพบนพื้นฐานการรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม การที่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เน้นการขับเคลื่อน ด้วยการท างานแบบทีมร่วมแรงร่วมใจ ที่ท าให้ลงมือท าและเรียนรู้ 
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ไปด้วยกัน ด้วยใจอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องนั้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษของการรวมตัว ที่เหนียวแน่นจาก
ภายใน นั่นคือ การเป็นกัลยาณมิตรท าให้เกิดทีมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ร่วมกันด้วย
ความสัมพันธ์ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกัน จึงท าให้การท างานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มี
ความสุข ไม่โดดเดี่ยว ซึ่งรูปแบบของทีมจะมีเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ หรือพันธกิจ            
ในการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น ทีมร่วม สอน ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น  

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ป. : 7) กล่าวว่า ทีมร่วมแรงร่วมใจ คือ 
การเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ น าสู่การปฏิบัติและประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ Care และ Share  

ดูโฟร (Dufour. 2013 : 121) ได้อธิบายถึง ลักษณะทีมร่วมแรงร่วมใจของชุมชนการเรียนรู้              
ทางวิชาชีพ  มีหลักคิดส าคัญ 2 เร่ืองที่สนับสนุนแนวคิดทีมร่วมแรงร่วมใจ คือ  
 1. วัฒนธรรมของการท างานร่วมกัน นักการศึกษาผู้ซึ่งสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จะรู้ดีกว่าพวกเขาต้องท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของการเรียนรู้ของครูทุกคน 
ดังนั้นจึงมีการสร้างโครงสร้างที่เป็นวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ แม้จะมีหลักฐานที่น่าสนใจระบุว่า
การร่วมกันท างานเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุด ครูในโรงเรียนจ านวนมากยังคงท างานแบบแยกกันท า 
แม้แต่ในโรงเรียนที่ใช้แนวคิดการท างานร่วมกัน ความเต็มใจของครูเพื่อท างานร่วมกันมักจะหยุด            
ที่ห้องเรียนของนักเรียนบางโรงเรียนครูถือเอา “ความร่วมมือ” ระยะที่มีความเป็นที่พอใจและ
มุ่งเน้นไปที่ความสนิทสนมของกลุ่มแยกเป็นกลุ่ม ๆ ที่พึงพอใจซึ่งกันและกัน หรือมีการจัดระเบียบ
ในรูปแบบก ากับดูแลการด าเนินการมากเกินกว่าที่จะเป็นความร่วมมือ ซึ่งคุณลักษณะส าคัญของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ คือ การร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติใน
ชั้นเรียนของครู ครูผู้สอนในการท างานในทีมมีส่วนร่วมในวงจรอย่างต่อเนื่องของค าถามที่ส่งเสริม                  
การเรียนรู้ของทีม กระบวนการนี้จะน าไปสู่การแก้ปัญหา และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของ
นักเรียน  
 2. การท างานร่วมแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ                
ที่แท้จริงอยู่ที่ผลของการท างานร่วมกันเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะกลายเป็นงาน
ประจ าของทุกคนในโรงเรียนทีมครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อเนื่องในการระบุ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนรายคน สร้างเป้าหมายในการปรับปรุงอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้  
โดยแบ่งความส าเร็จย่อย ๆ ของเป้าหมายนั้น ๆ เพื่อร่วมกันท างานสู่ความส าเร็จที่มีความเป็นได้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนและครูผู้สอนมักจะทรมานจากอาการ ข้อมูลที่
หลากหลาย ข้อมูลเยอะ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ยังจ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา หรือเปรียบเทียบ  เร่งปฏิกิริยาส าหรับการปฏิบัติของครูที่ดีขึ้น เพื่อวางแผน                          
การด าเนินการได้ถูกตัวแปร ที่เป็นเหตุไป สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง 
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เซอร์จิโอวานนี  (Sergiovanni. 1994 : 142) กล่าวว่าทีมร่วมแรงร่วมใจจะมีการเน้นสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดร่วมกันขึ้นเองมากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดโดยให้หน่วยงาน
ภายนอกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นั้น และยังได้น าเสนอกิจกรรมที่จ าเป็นต่อความเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เนื่องด้วย เซอร์จิโอวานนี มีมุมมองว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนว           
ที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติเป็นหลัก โดยน าเสนอรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์
ปฏิบัติให้สอดคล้องแนวคิดหลักของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยน าเสนอการด าเนินการให้เกิด
ทีมร่วมแรงร่วมใจของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้  
 1. การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective Dialogue) ระหว่างกันซึ่งเป็นการน าเอา
ประเด็นปัญหาที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อกลุ่มเพื่อน
ร่วมงาน ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมอง
ยิ่งขึ้น บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจขึ้นในหมู่ครูผู้สอน เพื่อช่วยกันปรับปรุงด้าน
การเรียนการสอนให้มีผลดียิ่งขึ้น แต่กิจกรรมนี้จะส าเร็จราบร่ืนได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนต้องยอมเปิดใจ
กว้างรับฟังการประเมินจากเพื่อนร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว 
 2. การลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครูเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กล่าวคือ ครูมีโอกาสแสดงบทบาททั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลและได้แสดง
บทบาทการเป็นที่ปรึกษา การเป็นพี่ เลี้ยง หรืออาจเป็นผู้ เชี่ยวชาญก็ได้  ในระหว่างที่ ให้                          
ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยกัน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าวิชาชีพครูแตกต่างกับวิชาชีพอ่ืนตรง            
ที่ผู้ปฏิบัติมักท างานในลักษณะโดดเดี่ยวตามล าพัง ซึ่งเป็นผลให้ครูไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากผู้อ่ืน
ได้ และ ขาดประโยชน์ที่จะได้รับผลการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลป้อนกลับด้านการสอนจากผู้อ่ืน
ที่มีต่องานสอนของตน ด้วยเหตุนี้ถ้าน าสถานศึกษาต้องการให้เกิดกิจกรรมเสวนาใคร่ครวญระหว่าง
ครูขึ้นก็จ าเป็นต้องพิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ยวในการสอนของครูให้ได้
เสียก่อน 
 3. รวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน (Collective Focus on Student Learning) 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ยุ่งยากตรงประเด็นให้ครูเกิด “จุดมุ่งเน้น” อย่างไรก็ตาม หากถือว่าการมี
ชุมชนแห่งวิชาชีพคือ ลักษณะส าคัญขององค์การ (โรงเรียน) แห่งการเรียนรู้ที่มีเจตจ านงมุ่งสร้างผล
ผลลัพธ์คือการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว ก็ต้องให้ความส าคัญอันดับแรกกับกิจกรรม                   
ที่สร้างความงอกงามของผู้เรียน ซึ่งค่อนข้างยากล าบากอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้การที่ชุมชนแห่งวิชาชีพ
กิจกรรมให้ครูได้มาเสวนาใคร่ครวญ เพื่ออภิปรายและวิเคราะห์ด้านหลักสูตร แ ละกลยุทธ์                      
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ด้านการสอนของครู ซึ่งแม้จะใช้เวลามากก็ตาม แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ผลดียิ่งขึ้น และเพื่อที่จะเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป  
 4. สร้างจุดเร่ิมแห่งความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration Starts) เมื่อครูหลุดพ้นจากสภาพ
การต้องท างานแบบโดดเดี่ยว และสามารถแสวงหาความเชี่ยวชาญจากเพื่อนคนอ่ืนที่อยู่ในชุมชน
วิชาชีพของตนได้แล้วก็ตาม แต่ความเป็นมืออาชีพของครูก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ถ้าครูยังขาด            
การปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจทางวิชาชีพต่อ
กันของครู จะก่อให้เกิดพลังในการร่วมวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการอันซับซ้อนของผู้เรียน 
แต่ละคนได้บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันนี้จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานประจ าวันของครู  
แต่ละคนได้อย่างถาวร  
 5. ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม (Shared Values and Norms) 
เมื่อบุคคลต่าง ๆ ในวิชาชีพทั้งครูผู้สอน ครูแนะแนว ครูนิเทศ และผู้บ ริหารมาร่วมกันในชุมชน              
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ แล้ว ในประเด็นนี้ เซอร์จิโอวานนี  (Sergiovanni. 1992 : 91) เห็นว่า การสร้าง
ค่านิยมและปทัสถานร่วมกันของคนในวิชาชีพที่อยู่ในองค์กร (โรงเรียน) แห่งการเรียนรู้ดังกล่าว 
ด้วยความเป็นมืออาชีพของบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า อ านาจเชิงคุณธรรม ขึ้นเป็นแนวทาง
ของการอยู่ร่วมกันแทนที่การใช้อ านาจเชิงกฎหมายหรืออ านาจโดยต าแหน่ง ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
ชุมชนแห่งวิชาชีพนัก   

 สรุปได้ว่า ทีมร่วมแรงร่วมใจ เป็นการที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการ     
ที่หลากหลายในการสอน มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน                
และรู้ความต้องการของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน                   
มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อมาปรับปรุงการเรียนการสอน  รวมทั้งมีการสร้างและ
แสวงหาความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้ การประมวลและจัดเก็บความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ 

 3. ภาวะผู้น าร่วม   
     วลักษณ์  ชูก าเนิดและเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557 : 24) กล่าวว่าการมีภาวะผู้น า หมายถึง 
การเป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเกิดการเรียนรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ทั้งในตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น าในตนเองและเปลี่ยนบทบาทมาเป็ นผู้น าร่วม
ขับเคลื่อนโดยมีผลมาจากการเสริมพลังจากผู้น าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ลงมือท างานอย่าง
ตระหนักรู้และใส่ใจรวมทั้งให้ความส าคัญกับผู้ ร่วมงานทุกคน ลักษณะการท างานเช่นนี้จะ
เหนี่ยวน าให้ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขในการท างาน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้เติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้น าร่วม ผู้น าที่จะสามารถสร้างให้เกิดการน าร่วม                       
ดังที่กล่าวมาจะมีลักษณะส าคัญ คือ มีความสามารถในการลงมือท างานร่วมกับผู้อ่ืน การเข้าไปอยู่
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ในความรู้สึกของผู้อ่ืนได้การตระหนักรู้ในตนเอง การคอยดูแลช่วยเหลือเกื้ อกูลเพื่อนร่วมงาน               
และการมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อพัฒนาการของผู้อื่น เป็นต้น 

 สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 223) กล่าวว่า ภาวะผู้น าร่วมในชุมชน                  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีนัยส าคัญ ของการผู้น าร่วม 2 ลักษณะส าคัญ คือ ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิด 
การน าร่วม และภาวะผู้น าร่วมกันให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ขับเคลื่อนด้วยการน า
ร่วมกัน รายละเอียดดังน้ี 
 1. ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น า                  
ในตนเองและเป็นผู้น าร่วมขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ โดยมีผลมาจากการเสริมพลัง
อ านาจจากผู้น าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เร่ิมจากตนเองก่อนด้วยการลงมือ
ท างานอย่างตระหนักรู้และใส่ใจให้ความส าคัญกับผู้ ร่วมงานทุก ๆ คน จนเป็นแบบที่มีพลัง
เหนี่ยวน าให้ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการท างานด้วยกันอย่างวิสัยทัศน์ รวมถึง
การน าแบบไม่น าโดยท าหน้าที่ผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็น
ผู้น าร่วม ผู้น าที่จะสามารถสร้างให้เกิดการน าร่วมดังกล่าว ควรมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้                                  
มีความสามารถในการลงมือท างานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้อื่นได้ การตระหนักรู้ใน
ตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การโค้ชผู้ร่วมงานได้ การสร้าง                 
มโนทัศน์ การมีวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อ่ืน เป็นต้น 
 2. ภาวะผู้น าร่วมกันเป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วย           
การกระจายอ านาจ เพิ่มพลัง อ านาจ ซึ่งกันและกันให้สมาชิกมีภาวะผู้น าเพิ่มขึ้น จนเกิดเป็นผู้น าร่วม
ของครูในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหารจัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอ านาจการสร้างแรงบันดาลใจ
ของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือกระท า หรือ ครูท าหน้าที่ เป็น “ประธาน” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง                  
การจัดการเรียนรู้ไม่ใช่ “กรรม” หรือ ผู้ถูกกระท า และ ผู้ถูกให้กระท าซึ่งผู้น าร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อ
มีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถ แสดงออกด้วย ความเต็มใจ อิสระปราศจากอ านาจครอบง าที่
ขาดความเคารพในวิชาชีพ แต่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นั่นคือ “อ านาจ
ทางวิชาชีพ” เป็นอ านาจเชิงคุณธรรมที่มีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกัน
หรือก าหนดร่วมกันเพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งหลายในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาวะผู้น าร่วมดังที่กล่าวมามีหัวใจส าคัญคือ น าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของแต่ละคนทั้งสมาชิกและผู้น าโดยต าแหน่ง เมื่อใดที่บุคคลนั้น เกิด การเรียนรู้ ทั้งด้าน
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วิชาชีพและชีวิต จนเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสุขในวิชาชีพของตนเอง และผู้อ่ืน 
ภาวะผู้น ารว่มจะเกิดผลต่อความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ป. : 7) กล่าวว่า ภาวะผู้น าร่วม
หมายถึง การท า PLC ต้องมีผู้น าและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าร่วม เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุขของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นบรรยากาศที่มีการเรียนรู้แบบน าตนเองของครูเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ โดยต้องมีผู้บริหารและครูผู้สอนและบุคคล                  
ที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.  การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  
วิจารณ์ พานิช (2555 : 39) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ เกิดจากการ 

รวมตัวกันของครูเพื่อท างานสร้างสรรค์ ลงมือท า แล้วทบทวนการเรียนรู้จากผลที่เกิดร่วมกับเพื่อน
ครูจนเกิดการสร้างความรู้ หรือยกระดับความรู้ในการท าหน้าที่ครู และการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกของครู จนกลายเป็นครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง  
 สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ (2553 : 45) กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนเร่ืองชุมชนการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้อธิบายถึง ลักษณะการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องกับ PLC 
โดยสรุปว่า สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจ าเป็นต้องมีจิตส านึกในการฝึกตน หมายถึง 
ความต้องการที่จะฝึกตนโดยรู้ตระหนักว่าชีวิตที่ดีงามจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน
ให้ถึงความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แห่งศักยภาพมนุษย์ บุคคลที่ เข้าถึงความมีวินัย จึงเป็นผู้ที่ เห็น
ประโยชน์และความสุขในการเผชิญกับความยากล าบากในการเอาชนะใจความคิดที่สกัดอวิชชา
ตัณหา เพื่อให้เกิดกระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่พิจารณาตามสภาวะตามเหตุปัจจัยคิดเป็นทางไปอย่าง
มีล าดับ ท าให้เข้าใจความจริงและท าให้เกิดกุศลธรรม โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การดับทุกข์ กล่าวใน
แง่ปฏิบัติ โยนิโสมนสิการสามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน “เร่ิมแต่การวางใจ วางท่าทีต่อบุคคล                  
และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง การตั้งแนวความคิดหรือการเดินกระแสความคิด การท าใจ การคิด                 
การพิจารณาเมื่อรับรู้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่จะไม่เกิดทุกข์ ไม่ก่อปัญหา ไม่ให้มี
โทษ แต่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและบุคคลอ่ืน เพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญา             
และกุศลธรรม เพื่อเสริมสร้างนิสัยและคุณลักษณะที่ดี เพื่อความรู้ตามเป็นจริง เพื่อฝึกฝนอบรมตน
ในแนวทางที่น าไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ  
 สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 223) กล่าวว่า การเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาชีพในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ            
และการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดังน้ี 
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 1. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หัวใจส าคัญการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ตรง                
ในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิกจะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอกอ้างถึงแนวคิดของเดล (Dale.1969 : 79) แนวคิดกรวยประสบการณ์ (Cone of  Experience) 
ยืนยันอย่างสอดคล้องว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเรียนรู้ได้มากที่สุด ด้วยบริบทที่มีการท างานร่วมกันเป็นทีม จึงท าให้ การเรียนรู้จากโจทย์               
และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการร่วมเห็นร่วมคิด ร่วมท า                 
ร่วมรับผิดชอบท าให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึกไม่โดดเดี่ยว ค่อยสะท้อนการเรียนรู้
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถือเป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น สะท้อน             
การเรียนรู้สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา การสร้าง มโนทัศน์ ริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
การคิดเชิงระบบ การสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บนความเข้าใจการท างานของสมอง และการ
จัดการความรู ้เป็นต้น  
 2. การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจากข้างใน  
หรือวุฒิภาวะความเป็นครูให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยยะส าคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การรู้จัก
ตนเองของครูเพื่อที่จะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์                   
ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้วจึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของ
ศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จนสามารถสอนหรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ
ได้ รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟั ง                         
การใคร่ครวญ เป็นต้น จิตที่สามารถเรียนรู้และเป็นครูได้อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นจิตที่ เต็มไปด้วย
ความรัก ความเมตตา การกรุณาและความอ่อนน้อม เห็นศิษย์เป็นครู เห็นตนเองเป็นผู้เรียนรู้ มีพลัง
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูอ้ย่างใคร่ครวญ และการฝึกสติ เป็นต้น  

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ม.ป.ป. : 7) กล่าวว่า การเรียนรู้                
และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงาน คือ การสอนสู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1994 : 111) ได้อธิบายถึง ลักษณะการเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาชีพของ PLC โดยสรุปว่า สมาชิกใน PLC จะต้องสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ งานวิจัย 
ตลอดจนทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้มิใช่เพียงแค่ผูกพันต่อ                 
การพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่เฉพาะงานส่วนตน แต่ต้องช่วยท าให้ทุกคนในโรงเรียน              
ที่เป็นชุมชนโดยรวมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น                
ไปด้วย ความห่วงใยต่อชุมชนเรียนรู้โดยรวม หมายความว่า ครูผู้สอนจะแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
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ด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ระหว่างกันอย่างเปิดเผย ตลอดจนการเชิญครูคนอ่ืนที่เชี่ยวชาญ
เทคนิควิธีจัดการเรียน PLC รูปแบบใหม่มาสาธิตการสอนให้ครูอ่ืน ๆ ได้ศึกษา ที่ส าคัญคือ                      
ยึดหลักการเรียนรู้ร่วมกันว่า PLC ที่มีจิตใจใฝ่การแสวงหาค าตอบ ชุมชนที่มีการเรียนรู้ของสมาชิก
ของชุมชนจะท าการใคร่ครวญตรวจสอบวัฒนธรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าวัฒนธรรม
อะไรบ้างที่ส่งเสริมให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุผล และบรรลุผลได้มากน้อยเพียงไร ส่วนค าว่า 
สืบเสาะ หรือ Inquiry หมายความว่า ภารกิจทุกด้านที่โรงเรียนด าเนินการอยู่นั้น จะต้องได้รับ                 
การตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการปรับปรุงแก้ไข จนเชื่อได้ว่าภารกิจแต่ละด้านเหล่านี้เป็นไป              
เพื่อความดีงามของส่วนรวมและสามารถสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของโรงเ รียนได้ด้วย                             
ในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่มุ่งการเสาะค้นหา (Inquiring School) จะมุ่งพัฒนาเป้าหมายให้
สูงขึ้นตลอดเวลาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน อีกทั้งบรรดาสมาชิกของ PLC มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่น
ช่วยระบุถึงความจ าเป็นของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาบุคลากรในประเด็นใดบ้าง และจะท าให้บรรลุผล              
ได้อย่างไร หรือช่วยหาผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้น  
เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้ทักษะด้านการคิดและใช้สติปัญญาเป็นฐาน 
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพขั้นสูงที่ต้องใช้ความรู้ การคิดและการใช้สติปัญญาเป็นเค ร่ืองมือส าคัญ               
ในการประกอบวิชาชีพ ครูผู้สอนจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาต้องเป็นผู้ เ รียนรู้ตลอดชีวิต                         
และต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียน ที่ตนท าการสอน ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมเชิงความคิดของครู 
ที่ต้องปรับปรุงใหม่ ก็คือ เปลี่ยนความเชื่อที่ว่าตนเป็นผู้ท าการสอน (Teaching) (Learning) แทน             
จึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้จัดสรรงบประสบการณ์                     
การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้ เรียน พร้อมทั้งพยายามสร้างความตระหนัก ให้ผู้ เรียนรู้ จัก
รับผิดชอบในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เนืองนิตย์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของ
ตนสร้างวัฒนธรรมการชอบริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในชุมชนแห่งวิชาชีพสมาชิกทุกคนต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการค้นคว้าและริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะต้อง                 
เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ กล่าวคือ ครูผู้สอนจะต้องได้รับการสนับสนุนในการออกแบบการสอน
ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่ข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว ต้องค้นหาว่า
จะมีวิธีการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นมากมายจะส่งผล
กระทบต่อหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันได้อย่างไร 
การที่จะท าให้สมาชิกเป็นผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มีวัฒนธรรมการกล้าเสี่ยงและชอบการทดลอง
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้สมาชิกของ PLC ต้องไม่ถือว่าความผิดพลาด 
ที่ได้จากการทดลองคือความล้มเหลว แต่ต้องถือว่าข้อผิดพลาดที่ได้ดังกล่าวเป็นโอกาสดีที่จะได้เกิด               
การเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมและถือว่าผิดเป็นครู ไม่เป็นเร่ืองที่ควรต าหนิ แต่เป็นเร่ืองที่ควรสนับสนุนให้
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ก าลังใจเพื่อจะได้ค้นหาค าตอบที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ควรปรับปรุงระบบ เน้นการให้ความดี
ความชอบแก่สมาชิกที่ชอบทดลองค้นหานวัตกรรมและริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย  
 ทั้งนี้ ฮอร์ท (Hord. 1997 : 191) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึง ลักษณะการเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาชีพของ PLC โดยสรุปว่า PLC เป็นการเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ที่จริงแล้ว มิติน้ีเรียกว่า กลุ่มสร้างสรรค์ ชื่อของมิตินี้ถูกเปลี่ยนเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
การเรียนรู้ และการประยุกต์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น PLC ดึงดูดผู้ร่วมงานในโรงเรียนเพิ่มขึ้นใน
ระดับกระบวนการที่หาความรู้ใหม่ ๆ และแนวทางการปรับความรู้ในงานของตน ความสัมพันธ์
ของความรับผิดชอบร่วมกันเป็นผลท าให้มีผลผลิตที่สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาที่เหมาะสม   
ความเข้มแข็งของหน้าที่ระหว่างผู้บริหารกับครู และเพิ่มข้อผูกพันที่จะพัฒนาให้เกิดความส าเร็จ 
เช่น โรงเรียนขยายตารางการปรับปรุงให้กว้างออกไป หรือการก าหนด วิธีการปกครองใหม่ที่เน้น
ไปสู่พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือที่จะน าไปสู่การปรับปรุง โรงเรียน คือหลักสูตร การประเมิน 
และวัฒนธรรมโรงเรียน มาตรฐานที่สูงจะเป็นที่ยอมรับในบริบทพื้นที่และวิชาชีพของครู น าไปสู่
ความรับผิดชอบที่จะรับรองระดับความส าเร็จของนักเรียน  
 สรุปได้ว่า  การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ เป็นการเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ตรงกับ              
ภาระงานโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน โดยการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้บริหาร ครู              
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เป็นการเรียนรู้แบบน าตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพือ่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเป็นส าคัญ 

 5. ชุมชนกัลยาณมิตร  
     สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ (2553 : 46) ได้อธิบายถึง ลักษณะชุมชนกัลยาณมิตรของ 
PLC โดยสรุปว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีลักษณะความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน โดยผู้บริหาร 
และครูอาจารย์ในฐานที่ เป็นผู้น าแห่งการสร้างชุมชนนี้  ควรที่จะมีความเป็นกัลยาณมิตร                     
เพราะความเป็นกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมในทางที่เอ้ือต่อกันในการศึกษาหรือใน                  
การพัฒนามนุษย์ใน ทุก ๆ ด้าน คุณสมบัติของกัลยาณมิตรปรากฏใน “กัลยาณมิตรธรรม                         
7 ประการ” ดังนี้  
 1. ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยาก
เข้าไปปรึกษาไต่ถาม  
 2. ครู น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็น            
ที่พึ่งได้และปลอดภัย 
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 3. ภาวนานิโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง เป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตน
อยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ท าให้ศิษย์เอ่ยอ้าง และร าลึกถึง ด้วยความซาบซึ้งมั่นใจและ
ภาคภูมิใจ 
 4. วัตตา รู้จักพูดให้เหตุผล คือ พูดเป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร 
อย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าว ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี  
 5. วจนักขโม ทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจน           
ค าล่วงเกินและค าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ 
 6. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเร่ืองล้ าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งซับซ้อน
ให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เร่ืองราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
 7. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเร่ือง
เหลวไหลไม่สมควร  

 วิเชียร  ไชยบัง (2556 : 15) กล่าวว่า ชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การเอาใจใส่และรับฟัง
ความคิดเห็น ท างานร่วมกันด้วยบรรยากาศความเป็นมิตร มีความรู้สึกแบบเกื้อกูลและเอ้ืออาทร     
เป็นความสัมพันธ์กันแบบคนในครอบครัวมากกว่าแบบสายงาน  ท าให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ             
ซึ่งกันและกัน และเปิดใจเข้าหากัน  

 สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 223) กล่าวว่า ชุมชนกัลยาณมิตร เป็นกลุ่ม
คนที่อยู่ร่วมโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชน มีคุณลักษณะคือมุ่งเน้นความเป็น
ชุมชนแห่งความสุข สุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรม
แบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็น
พื้นที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย หรือ ปลอดการใช้อ านาจกดดันบนพื้นฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่งกัน
และกัน มีจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทร เป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกัน 
ท างานแบบอุทิศน าเพือ่วิชาชพีโดยมีเจตคติเชงิบวกต่อการศึกษา และผู้เรียน  
 บอยด์ (Boyd. 1992 : 151) กล่าวว่า ลักษณะชุมชนกัลยาณมิตรของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ได้อธิบายว่า เป็นลักษณะกระบวนการทางสังคมที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด                     
การเปรียบเทียบคนหรือปัจจัยมนุษย์ถูกให้ค าจ ากัดความโดยเจตคติเชิงบวกของครูต่อการศึกษา 
นักเรียนและโอกาส ความสนใจของนักเรียนที่สูงขึ้นและข้อผูกมัดของการเรียนรู้ เป็นบรรทัดฐาน
ของค าถามที่ส าคัญและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันหรือจุดประสงค์บรรทัดฐาน
ของการตัดสินใจความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานระหว่างครูในทางบวก การดูแลความสัมพันธ์
ระหว่างครู นักเรียนและผู้บริหารการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน ทั้งสองปัจจัยนอกเหนือคณะครู
โรงเรียน ทั้งสองปัจจัยนอกเหนือคณะครูโรงเรียนคือ การสนับสนุนเจตคติการติดต่อสื่อสาร
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ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกภายในชุมชนเหมือนเป็นพันธมิตร บอยด์ ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยด้านมนุษย์มีอิทธิพลมากต่อคนอ่ืนๆ นอกจากนั้น ฮอร์ท (Hord.1994 : 111)         
ยังกล่าวถึง การรวมตัวกันที่เน้นหน้าที่ที่ช่วยสร้างข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนา เพื่อลดความแตกแยกของคณะครู เพิ่มความสามารถของคณะครู เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  

 เซอร์จิโอวานนี  (Sergiovanni. 1994 : 120) กล่าวว่า PLC เป็นกลุ่ม ที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน 
เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจากภายในใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันท าให้ลดความโดดเดี่ยว
ระหว่างปฏิบัติงานสอนของครูเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพ และชีวิตมีความศรัทธาร่วม
อยู่ร่วมกันแบบ “สังฆะ” ถือศีล หรือหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา                      
มุฑิตา อุเบกขา เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนา ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถี
ชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานส าคัญของสังคมฐานการพึ่งพาตนเองมีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบ
เปิดเผย”  ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถ 
และสร้างพื้นที่ปลอดการใช้อ านาจกดดันดังกล่าวนี้ สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนถึง
เครือข่ายที่สัมพันธ์กับชุมชนต่อไป 

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ม.ป.ป. : 7) กล่าวว่า ชุมชน
กัลยาณมิตร คือ การเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน  

สรุปได้ว่า ชุมชนกัลยาณมิตร คือ การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคนโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและมุ่งเน้น
ความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีเสรีภาพ 

 6.  โครงสร้างสนับสนุนชุมชน  
     สุรพล  ธรรมร่มดี และคณะ (2553 : 51) ได้อธิบายถึง ลักษณะโครงสร้างสนับสนุน
ของ PLC กล่าวโดยสรุปว่า การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนย่อมต้องมีหลักประกันบางอย่างที่เป็นรูปธรรม
ที่จะท าให้เกิดความมั่นคงแห่งชุมชน นั่นคือ “วินัย” พระธรรมปิฎกได้ให้ความหมายของวินัยว่า 
วินัย คือ การจัดสรรสภาพแวดล้อม ระบบการเป็นอยู่ และระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะ
เอ้ือต่อการพัฒนาชีวิต นอกจากนี้ ท่านยังชี้ว่าวินัยมีความหมายเชิงบวก ไม่ควรมองวินัยเป็น
เคร่ืองมือบังคับ หากให้มองว่าเป็นเคร่ืองฝึกให้เป็นผู้มีศีลอยู่ในตน บุคคลที่เข้าถึงความมีวินัย จึงเป็น
ผู้ที่เห็นประโยชน์และความสุขในการเผชิญกับความยากล าบากในการเอาชนะใจตน การวางหลัก
ปฏิบัตินี้ หากน าประสบการณ์ของชุมชนหรือองค์กรในช่วงที่ก าลังก่อตัวมาเทียบเคียงแล้ว ก็พบว่า 
มีความสอดคล้องกัน เช่น อาศรมวงศ์สนิท ที่เป็นชุมชนทางเลือกที่มีผู้คนที่มีพื้นเพและความคิดที่
แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกัน จึงต้องมีหลักปฏิบัติบางอย่างเพื่อท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างราบร่ืน แต่มิได้
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วางกฎเกณฑ์ไว้ตั้งแต่ต้น หากแต่มีการพูดคุยกันเมื่อประสบปัญหาในแง่วิถีปฏิบัติ โดยน า                      
การบัญญัติพระวินัยในสมัยพุทธกาลมาเป็นตัวแบบเพื่อการเรียนรู้ ในแง่นี้  แนวคิดเ ร่ือง
ความสัมพันธ์แนวระนาบจึงน ามาประยุกต์ใช้ได้แม้แต่กับการระเบียบหรือวิจัยอันเป็นหลักปฏิบัติ
ตามกรอบที่วางไว้ด้วยความสมัครใจ  

วิจารณ์ พานิช (2555 : 47) ได้อธิบายถึง ลักษณะโครงสร้างสนับสนุนของ PLC                     
โดยสรุปว่า ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการท างานครูจะร่วมกันด าเนินการของครู
ที่จะเรียนรู้และพัฒนา กล่าวคือ ครูเป็น ผู้ลงมือกระท า หรือ ครูท าหน้าที่เป็น “ประธาน” (Actor  
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้) ไม่ใช่ “กรรม” หรือ ผู้ถูกกระท า และผู้ถูกให้กระท า
เป็นเคร่ืองมือ “ปลดปล่อยครูออกจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ สู่ความสัมพันธ์แนวราบ”  

 สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (2560 : 223) กล่าวว่า โครงสร้างที่สนับสนุน                
การก่อเกิดและคงอยู่ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีลักษณะ ดังนี้ ลดความเป็นองค์การที่ยึด
วัฒนธรรมแบบราชการ หันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร ทางวิชาการแทน และเป็นวัฒนธรรม
ที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเนื่อง และมุ่งความยั่งยืน สนับสนุนตามบริบทชุมชน                    
มีโครงสร้างองค์การไม่รวมศูนย์ หรือ โครงสร้าง การปกครองตนเองของชุมชน เพื่อลดความขัดแย้ง 
ระหว่างครู ผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน                 
ในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลักการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการด าเนินการ 
เชน่ เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวญัก าลังใจ ข้อมูลสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ที่ตามความจ าเป็น
และบริบทของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีรูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่ อิสระใน                            
การสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความคล่องตัวในการด าเนินการจัดการกับเงื่อนไขความแตกแยก 
และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  
 ฮอร์ด (Hord. 1997 : 142) กล่าวว่าโครงสร้างสนับสนุนของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จะมีลักษณะเงื่อนไขการสนับสนุน โครงสร้างที่สนับสนุนวิสัยทัศนของโรงเรียนและ PLC                   
เป็นสิ่งส าคัญน าไปสู่ความมีประสิทธิผลและนวัตกรรมการสอนในระดับห้องเรียน โครงสร้าง            
การคิดที่สร้างสรรค์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ถูกอธิบายว่ามีปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ส าคัญที่สุด ส าหรับ               
การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จ และเป็นสิ่งแรกที่ต้องสั่งส าหรับคนก าลังหาเพื่อจะ
ยกระดับความประสบผลส าเร็จของโรงเรียน  
 ลักษณะโครงสร้างสนับสนุนของ PLC นั้น เซอร์จิโอวานนี  (Sergiovanni.1998 : 157)                 
ได้สรุปไว้ว่า PLC  มีโครงสร้างแบบ “ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ หรือ 
Bureaucratic culture” ที่ใช้กฎระเบียบค าสั่งต่างๆ แบบดึงตัวในการปฏิบัติงาน และการปฏิสัมพันธ์



 

41 

ระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงานไปสู่การเน้นวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ ซึ่งเน้นวิธี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกตามลักษณะชุมชนกัลยาณมิตร 
 เช่นเดียวกันกับ หลุยส์ (Louis. 1994 : 112) ที่ได้สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง                
ที่ยืดหยุ่น โดยกล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการที่มีสาย
งานบังคับบัญชาด้วยอ านาจโดยต าแหน่งที่ลดหลั่นตามล าดับลงมา กล่าวคือ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ มากมายที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะตึงตัวและใช้ได้ดีในอดีตที่เป็น                  
โลกยุคอุตสาหกรรม แต่กลับเป็นอุปสรรคส าคัญในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ต้องการ              
มี โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นคล่องตัวได้สูง พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
มากมายตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้ของ PLC ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้นั้น 
โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ประเด็น
ต่อไปนี ้ 
 1. การก าหนดตารางเวลาว่างเพื่อการพบปะถกปัญหา (Time to Meet and Discuss)                           
มีผลการวิจัยเร่ืองความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผู้สอน ชี้ชัดว่า การจัดสรรเวลาพิเศษ
เพื่อให้ครูได้ปรึกษาหารือระหว่างกันเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะปกติของการจัดชั่วโมงสอน 
เมื่อหมดการสอนแต่ละคาบเวลา ครูจะต้องเคลื่อนย้ายการสอนจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง
ตลอดเวลา จึงไม่มีโอกาสที่ครูจะได้พบปะเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาชีพซึ่งกันและกันได้       
ทั้งที่ครูเหล่านี้จ าเป็นต้องร่วมกันพิจารณา หากกลยุทธ์ใหม่ๆ ด้านการสอนที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้                    
การจัดตารางเวลาที่ว่างตรงกันเพื่อให้ครูได้ปฏิสัมพันธ์ จึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นถ้าต้องการให้                   
ความร่วมมือร่วมใจของครูเกิดขึ้น สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555 : 48) ที่ระบุว่าเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนเป็นสิ่งส าคัญ ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดคือ “เวลา” ต้องเปลี่ยนแปลง                       
การจัดการเวลาหรือการใช้เวลาเรียนของนักเรียน และเวลาท างานของครู เสียใหม่ให้ท างาน                 
เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีกว่าแบบเดิมๆ จึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นถ้าต้องการให้ความร่วมมือ
ร่วมใจของครูเกิดขึ้น  
 2. การก าหนดขนาดของชั้นเรียน (Class Size) โดยมีผลงานวิจัยระบุว่า ถ้าจ านวนนักเรียน
ในชั้นเรียนน้อยลงไปได้เท่าไรก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในห้องเรียนที่มีครู
เพียงหนึ่งคนนั้น ครูสามารถที่จะดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลได้ในจ านวนที่จ ากัด แม้ว่าจะ
ไม่สามารถก าหนดจ านวนนักเรียนที่เหมาะสมแน่นอน แต่การขยายจ านวนนักเรียนต่อชั้นมากขึ้น 
ย่อมเพิ่มภาระและความยากล าบากแก่ครูที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
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สรุปได้ว่า โครงสร้างสนับสนุนชุมชน หมายถึง  โครงสร้างที่สนับสนุนการก่อเกิด                
และคงอยู่ของ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร และเป็นวัฒนธรรม                       
ที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเน่ืองและมุ่งความยั่งยืน 

 สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของ         
ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้ความเป็นองค์กร มีความหมายที่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ด้วยกลยุทธ์               
การสร้างความร่วมมือที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้                
และพัฒนาวิชาชพี และชุมชนกัลยาณมิตร แสดงถึงการรวมพลังของครูและนักการศึกษาที่เป็นผู้น า
ร่วมกัน ท างานร่วมกันแบบทีมร่วมแรงร่วมใจ มุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้
โครงสร้างอ านาจทางวิชาชพีและอ านาจเชิงคุณธรรมที่มาจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า ร่วมพัฒนา
ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในงานวิจัยเล่มนี้ จึงหมายถึง                 
การที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการรวมตัวร่วมมือกัน เรียนรู้               
การปฏิบัติงานร่วมกัน สะท้อนผลกลับ และเป็นผู้น าร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสร้างนวัตกรรมใหม่ ประกอบด้วย 6 ด้าน 1) วิสัยทัศน์ร่วม 
หมายถึง การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
เกี่ยวกับด้านการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียน                
มีประสิทธิภาพและโรงเรียนมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียน
การสอนสู่คุณภาพผู้ เ รียน 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา มีวิธีการที่หลากหลายในการสอน  มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนและรู้ความต้องการของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อมาปรับปรุง                    
การเรียนการสอน รวมทั้งมีการสร้างและแสวงหาความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้ การประมวลและ
จัดเก็บความรู้และการน าความรู้ไปใช้ 3) ภาวะผู้น าร่วม หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข
ของผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบรรยากาศที่มีการเรียนรู้แบบน าตนเองของครู    
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ โดยต้องมีผู้บริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  4) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง                
การเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ตรงกับภาระงานโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน โดยการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุขของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เป็นการเรียนรู้แบบ           
น าตนเองของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นส าคัญ 5) ชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน โดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
และมุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขทั้งการท างานและการอยู่ ร่วมกันอย่างมีเสรีภาพ                  
6) โครงสร้างสนับสนุนชุมชน หมายถึง โครงสร้างที่สนับสนุนการก่อเกิดและคงอยู่ของชุมชน                      
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร และเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์             
การด าเนินการที่ต่อเน่ืองและมุ่งความยั่งยืน 
 
บริบทส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนตากสิน
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160 มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม และอ าเภอ              
แก่งหางแมว มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 83 แห่ง มีทิศทางการด าเนินงานดังนี้ (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. 2557 : 1-2) 
 วิสัยทัศน์  
 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานเป็นคนดี  กล้า เก่งและทันสมัย บนพื้นฐานความเป็นไทย มีเครือข่ายความร่วมมือ                        
ทุกภาคส่วน 
 พันธกิจ  
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณธรรมน าความรู้ ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีความสามารถ              
ในการใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้ 
 2. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4. โรงเรียนทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งและผ่านการประเมิน 
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 5. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก                
ทุกภาคส่วน 
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 กลยุทธ์ กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 5 ด้าน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเต็มศักยภาพให้ทั่วถึง
ครอบคลุม 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น                  
ในการจัดการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา 
 สภาพท่ัวไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
 ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี เขต 2 เป็นหน่วยงานตาม
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                       
โดยการควบคุม ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (2557 : 3 - 22) มีจ านวนสถานศึกษาในระบบทั้งสิ้น 106 แห่ง 
แบ่งเป็นอ าเภอขลุง อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน้ าร้อน  อ าเภอสอยดาว และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ                 
และอ าเภอแหลมสิงห์ ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,464  คน และนักเรียน
ทั้ งสิ้น  22 ,516  คน โดยจัดการศึกษาให้ประชากรวัย เ รียนในระดับก่อนประถมศึกษา                            
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 วิสัยทัศน์  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนมีคุณธรรม          
น าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 พันธกิจ  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 จัดส่งเสริมและสนับสนุน               
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐาน 
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 เป้าประสงค์  
 1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ศักยภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร มีคุณธรรมน าความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีและใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ครูและบุคลกรทางการศึกษาใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้สู่การเป็นบุคคลแห่งเรียนรู้ 
 4. สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวก และมีฐานข้อมูลพร้อมส าหรับการพัฒนาผู้เรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 และสถานศึกษาบริหาร องค์กร
และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 กลยุทธ์ กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 5 ด้าน 
 1. สร้างความเสมอภาค เพิ่มโอกาสและการพัฒนาผู้เรียน  
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา  
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 จากบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงาน                  
ที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะที่ส าคัญเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนมีคุณธรรมน า ความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี กล้า เก่งและทันสมัย บนพื้นฐานความเป็นไทย 
มีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งงานวิจัยเร่ืองนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน                   
การพัฒนาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสามารถเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่จะตอบสนองในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีจุดหมายที่จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีการรวมตัว 
ร่วมมือกัน เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างคนสร้างงานและ
สร้างชาติในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้             
ในสถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยต่างประเทศ  

อัลวา (Alva. 2009 : 47) ได้ศึกษาเร่ืองความเป็นผู้น าที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนวิชาชีพ 
พบว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพ  ต้องพัฒนาความรู้
และความสามารถเพื่อให้ประสบความส าเร็จครูเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาที่แข็งแกร่งระดับมือ
อาชีพชุมชนการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ร่วมกัน และวางแผน การด าเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ           
การด าเนินการและด าเนินการต่อการส่งเสริมความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การเรียนรู้
ชุมชนระดับมืออาชีพ ต้องเร่ิมต้นความร่วมมือและมีประสิทธิภาพของโรงเรียน การเป็นผู้น า                 
ในโรงเรียนต้องมีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง การสื่อสารนี้เป็นสิ่งส าคัญส าหรับ 
การปิดช่องว่างภาษาและการมีส่วนร่วมที่มักจะกลายเป็นบรรทัดฐานส า หรับชุมชนภาษา                     
ชนกลุ่มน้อย และโรงเรียน 

ออลสัน  (Olson. 2008 : 62) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จสูงกับลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการเป็นผู้น าทางการศึกษา  พบว่า 
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีการน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้  จะประสบความส าเร็จ                     
ทางวิชาการสูง นั้นโรงเรียนที่มีความส าเร็จทางวิชาการนั้นผู้น าทางการศึกษา ได้น าชุมชนการเรียนรู้            
ทางวิชาชีพไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน และพยายามพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  

วัตสัน (Watson. 2000 : 124) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้
ของผู้น าในภาคเอกชน ประเทศแคนนาดา โดยใช้แบบสอบถามและการโทรศัพท์สัมภาษณ์                   
ผลการศึกษาพบว่าผู้น าในภาคเอกชน รับรู้ถึงความส าคัญอย่างมากเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์                
การมีวิสัยทัศน์ การท างานเป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะการสอน การเจรจาต่อรอง 
ทักษะระหว่างบุคคลจริยธรรม ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ การแก้ปัญหา ความคิดริเร่ิม               
ความอดทน การใช้เทคโนโลยีและการตื่นตัวกับกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นความสามารถที่ส าคัญของ
ผู้น าการปรับวิธีการลดขนาดก าลังคนในการท างานและยอมรับในความหลากหลายของสังคมที่มี
ความส าคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผู้น าให้ความส าคัญในการที่จะผลักดันให้วิสัยทัศน์มีการน าไป
ปฏิบัติขยายแนวคิดสู่บริบทโลกอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาเห็นความส าคัญของโปรแกรม
การพัฒนาภาวะผู้น า  ควรเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้น าที่มุ่ งสอนอนาคตอย่างมีวิสัยทัศน์                           
ในโลกาภิวัตน์และความสามารถในด้านอ่ืน ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม                        
เพื่อการก้าวเข้าสู่ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 
 คินเดรด (Kindred. 1975 : 91 - 94) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า 
การไม่ประสบผลส าเร็จในการประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับครู  เกิดจากสาเหตุของผู้บริหาร   
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ไม่มีทักษะทางการบริหารทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด ท าให้เกิดปัญหาดังนี้ 1) ความมีอคติ 2) ขาดเป้าหมายที่แน่นอน                               
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี 4) ขาดการวางแผนที่ดี 5) เกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง พบว่า 
ถ้าผู้บริหารโรงเรียนขาดทักษะทางการบริหารจะท าให้เกิดปัญหาทั้ง 5 ข้อดังกล่าว และถ้าผู้บริหาร 
มีทักษะทางการบริหารทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะ               
ด้านความคิดรวบยอดก็จะไม่ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

แมกนูสัน (Magnuson. 1971 : 78-91) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหาร ผลการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้นต้อง
ประกอบด้วย คุณลักษณะทั้งในด้านส่วนตัวและด้านวิชาชีพ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่                
มีความยุติธรรม มีความรู้ มีอารมณ์มั่นคง เปิดเผย เข้าใจง่าย มีความมั่นคง คือ คงเส้นคงวา                            
มีความเห็นใจผู้อ่ืนและคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ได้แก่ มีความรู้ด้านการบริหารดี รู้จักมอบหมายงาน 
มีการวางแผนและการจัดหน่วยงานได้ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รู้จักใช้อ านาจอย่าง
เหมาะสม มีความสามารถตัดสินใจดี มีความสามารถติดต่อกับผู้อ่ืนได้ดี  
 งานวิจัยในประเทศ  

หนูฤทธิ์ ไกรพล (2558: 171-183) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น                   
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน รองลงมา คือ ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 2) ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง  โดยภาพรวมและรายด้าน                    
ไม่แตกต่างกัน 

 อุทิศ บ ารุงชีพ (2558: 197-198) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครู
ยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า สมรรถนะด้านไอซีทีของครูในภาพรวม 
และรายด้านมีความแตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าครูที่ได้รับการพัฒนา  มีสมรรถนะครบ                      
ตามองค์ประกอบจึงท าให้เกิดความพึงพอใจและเห็นคุณค่าต่อการพัฒนาครู  ผู้เรียน ด้วยการสร้าง              
เป็นชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพขึ้นมา 
 แพรดาว  สนองผัน (2557 : 71) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา                      
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 11 ทักษะ คือ ทักษะด้านเทคนิค 
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ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านความรู้
ความคิด ทักษะด้านการบริหาร ทักษะด้านการวางแผน ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะด้านการประเมิน ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหาร
จัดการ และทักษะด้านการสร้างทีมงาน โดยทักษะที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดและมีความเห็น
สอดคล้องกัน  อันดับแรกคือ ทักษะด้านการสร้างทีมงาน  ส่วนแนวโน้มเป็นไปได้มาก                       
และมีความเห็นสอดคล้องกันอันดับสุดท้าย คือ ทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                      
เพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ  

 ชุลีพร เกลี้ยงสง (2556 : 206) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้                 
ในสถานศึกษา จ านวน 5 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การก าหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) กลยุทธ์ 
การให้การสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา 3) กลยุทธ์การประสานความร่วมมือของสมาชิก                    
4) กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 5) กลยุทธ์ความรับผิดชอบ               
ของสมาชิกในสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมถูกต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์                
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 เสาวภา พรเสนาะ (2556 :73) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  โดยรวม                  
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จันทร์เพ็ญ  ธนะฤกษ์ (2555 : 78) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีทักษะทุกด้าน                     
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย์ และทักษะ                 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D1%B9%B7%C3%EC%E0%BE%E7%AD%20%B8%B9%D0%C4%A1%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ทางเทคนิค 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวม 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทักษะทางความคิดรวบยอด มีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05                         
ทักษะทางเทคนิค และทักษะทางมนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ชัยยันต์ ฉิมกล่อม (2555 : 81) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน ในอ าเภอบางละมุง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา                
ความทัศนะของครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในเขตอ าเภอ                
บางละมุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ ด้านทักษะเทคนิควิธีทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา                        
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารท าหน้าที่ เป็นประธาน                         
ในการประชุมครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสั่งการและมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามเข้าใจ               
ได้ถูกต้องและชัดเจน และผู้บริหารจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและโรงเรียนด้านทักษะด้านมนุษย์ ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก 
ได้แก่ ผู้บริหารวางแผนการใช้อาคารสถานที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ผู้บริหารสามารถน านโยบายจุดมุ่งหมาย และขอบข่ายของงานที่ชัดเจนไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กรรณิกา ประสมนาค (2554 : 60) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2                   
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านมโนทัศน์ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
อยู่ในระดับมาก อันดับสามคือ ด้านการศึกษาและการสอนอยู่ในระดับมาก อันดับสี่คือด้ านเทคนิค
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความคิดรวบยอด อยู่ในระดับมาก 
เช่นกัน ส่วนการเปรียบเทียบ ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า              
มีทักษะการบริหารงาน ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน                  
ส่วนรายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างานไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ (2554 : 92)ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม                    
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา  โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ธันยพร บุญรักษา (2553: 88) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  มีความคิดเห็นต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารและครูผู้สอน                       
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ               
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ศึกษาทุกด้าน                  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  ได้แก่ ภาวะผู้น า                         
การเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความสามารถของครู และบรรยากาศแบบเปิดของโรงเรียน โดยสามารถ
พยากรณ์ร้อยละ 71.80 (R2= .718) 
 สุภานี  กิมกัว (2553 : 50) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนจากสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2552 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 271 คน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะ                     
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค ตามล าดับ                          
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนตามความคิดเห็น
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ของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น  ผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
จัดการศึกษาได้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เข้าใจในหลักการบริหารหรือการจัดการ ตลอดจนมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเฉพาะ น าไปใช้
เพื่อการวางแผนและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพด้วย                     
การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการที่เป็นระบบ
และต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุ              
ส าเร็จตามเป้าประสงค์ทุกประการ เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไปผู้บริหารต้องปรับตัวเตรียมพร้อม                  
และมีทักษะของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและสร้างนวัตกรรมใหม่  ดังนั้นสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางการเป็นชุมชน                     
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปยึดถือและปฏิบัติ อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะของผู้บริหารต่อประสิทธิผลการบริหารงาน  และเพื่อเป็นแนวทางส าคัญต่อการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน วงการการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป  

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้                 
ทางวิชาชีพแล้ว ท าให้เห็นว่าผู้บริหารควรมีทักษะในการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจหลักซึ่งเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญมาก โดยอาศัยการท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างของครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีการท างานร่วมกัน โดยการมีทักษะ
ทางการบริหารต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะ
ครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทักษะตนเองให้เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มีความสามารถ               
มีความเข้าใจ มีทักษะในเชิงการบริหารงานเป็นอย่างดี กล้าคิด กล้าพูดกล้าตัดสินใจ เป็นนักประสานงาน               
ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้น า โดยเฉพาะความเป็น
ผู้น าทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยสามารถเป็นผู้น าไปสู่การปฏิบัติ และรู้จักระดม
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ทรัพยากร การบริหารทั้งมวลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสูงสุด 
อันจะเป็นแบบอย่างเอ้ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะการบริหารสถานศึกษาไปด้วย                    
จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้โรงเรียนเป็นชุมชน                
แห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพทักษะของผู้บริหาร อันจะเป็นแนวทางส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้                  
ในสถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป 
 สรุปได้ว่า ในการศึกษาวิจัย เร่ืองทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล
ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของแคทซ์ (Katz. 2005 : 54) มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างตัวแปร
พยากรณ์ เนื่องจากแนวคิดของแคทซ์ (Katz) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง               
ในวงการบริหาร และเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้อง
อาศัยแนวคิดของแคทซ์ (Katz)  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดทักษะเทคนิควิธี ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
และทักษะความคิดรวบยอด อันจะน าไปสู่การบริหารงานที่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้            
อีกทั้งผู้วิจัยได้น าแนวคิดของสมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร(2560 : 222) มาเป็นแนวคิด
หลักในการสร้างตัวแปรเกณฑ์  เนื่องจากแนวคิดของสมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากรเป็น           
กลยุทธ์ในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญในช่วงแห่งการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่  21  
และเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องอาศัยแนวคิดของ 
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร เพื่อให้ครูและบุคลากรมีวิสัยทัศน์  ร่วมทีมร่วมแรงร่วมใจ 
ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน  
ร่วมกัน เพราะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มครูและนักการศึกษา ท าให้เกิดผลดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา                    
และชุมชน ดังนั้น ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษานั้นถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพของครู เพราะทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามีผลกระทบต่อการท างานของครู                 
และบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นการจะพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นชุมชน               
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงต้องให้ความส าคัญกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและความส าเร็จของการเรียนรู้ต่อไป  
 
 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ มีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

 กำรก ำหนดประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จ านวน 1,249 คน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ านวน 1,464 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,713 คน 
       กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607 - 610) ได้ 339 ตัวอย่าง ในการศึกษา
คร้ังนี้ผู้วิจัยได้ เผื่อความคลาดเคลื่อนไว้  ร้อยละ 10  จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 373 ตัวอย่าง                         
และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นชั้นของการแบ่ง 
หลังจากนั้นคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่าง รายละเอียด                
ดังตาราง 1  
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ตำรำง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา 
 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 1,249 172 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 1,464 201 

รวม 2,713 373 

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2560 : ออนไลน์. 
 
กำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามทฤษฎีการวัดเจตคติของไลเคิร์ท (Likert) จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ประกอบด้วย  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2560 : 77) 

ตอนที่ 1  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ านวน 41 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
  1.1  ทักษะด้านเทคนิควิธี   จ านวน  14 ข้อ  

 1.2  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  จ านวน  14 ข้อ  
 1.3  ทักษะด้านความคิดรวบยอด  จ านวน  13 ข้อ   
ตอนที่  2  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี จ านวน 65 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม   จ านวน  12 ข้อ  

 2.2  ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ   จ านวน  14 ข้อ 
 2.3  ด้านภาวะผู้น าร่วม   จ านวน    9 ข้อ  
 2.4  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน  12 ข้อ 
 2.5  ด้านชุมชนกัลยาณมิตร   จ านวน    9 ข้อ  
 2.6  ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน  จ านวน    9 ข้อ 
ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นนิยามศัพท์ของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21                     
และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
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 2.  เลือกเทคนิคที่ใช้ในการวัด ในที่นี้ คือ เทคนิคการวัดเจตคติของไลเคิร์ท ที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจากมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติตามปกติ 
  ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ 
 3.  สร้างข้อความที่ เกี่ ยวข้องกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21                         
จ านวน 41 ข้อ และข้อที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี  จ านวน 65 ข้อ  
 4.  น าข้อความที่สร้างขึ้นทั้งหมดมาปรับปรุงภาษาให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนแล้ว
จัดเรียงข้อความตามรูปแบบของการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าแบบสอบถามไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่า
ดัชนี IOC ( Index of Item-Objective Congruence ) แล้วคัดเลือกข้อความที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 
0.60 ขึ้นไป ได้จ านวน 106 ข้อ  ดังนี ้
  4.1 ข้อความเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ านวน 45 ข้อ              
มีค่าดัชนี IOC  ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00  โดยท าการตัดข้อความที่มีค่าดัชนี IOC ไม่ถึง 0.60 ไปทั้งหมด
จ านวน 4 ข้อ จึงเหลือแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 41 ข้อ  
  4.2 ข้อความเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ านวน 69 ข้อ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00  โดยท าการตัด
ข้อความที่มีค่าดัชนี IOC ไม่ถึง 0.60 ไปทั้งหมดจ านวน 4 ข้อ จึงเหลือแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 
65 ข้อ 
 5. น าข้อความที่คัดเลือกไว้ตามข้อ 4 มาสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 
จ านวน 40 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) คัดเลือกข้อที่มีค่า
อ านาจจ าแนก (r)  ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้จ านวน 106 ข้อ  ประกอบด้วย 
  5.1  ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต ่            
. 23 ถึง .96 
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  5.2 ด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ีมีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ .21 ถึง .94 
 6. น าข้อความที่คัดเลือกไว้ตามข้อ  5 มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา  ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 
  5.1 ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เท่ากับ .97 
  5.2 ด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 
  5.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .98 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อขอความอนุเคราะห์จาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัย 

2. ผู้วิจัยน าส าเนาหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยติดต่อสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

3. ก าหนดวันในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย ( ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดังนี้  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2560 : 77) 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นชุมชน                
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาก 
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  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นชุมชน                     
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นชุมชน                   
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ น้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00  - 1.50     หมายถึง  มีทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นชุมชน                       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ น้อยที่สุด 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21                  
กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ (ชูศร ีวงศ์รัตนะ. 2552 : 314) 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์0.91 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์0.71 - 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์0.31 - 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 
 3.  วิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  

Ŷ  = a + bx  เมื่อ Xba 


 และ 
x

y

xy
S

S
rb   

 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐำน 
1. ค่าเฉลี่ย ( ) 
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถิติท่ีใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
1. หาค่าความตรงเชิงเนื้อหารายข้อโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความ                    

และเนื้อหาที่วัด (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2. หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient) 
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3. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติท่ีใช้ในกำรทดสอบสมมุติฐำน 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์         
แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
 2. การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้   
 

สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างแต่ละตัวแปร 

 rxy     แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 Xtot  แทน  ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 

 X1  แทน  ทักษะด้านเทคนิควิธี 
 X2  แทน  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 X3  แทน  ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

 Ytot  แทน  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศกึษา 

 Y1          แทน  ด้านวิสัยทัศน์ร่วม  
Y2 แทน  ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ  
Y3 แทน  ด้านภาวะผู้น าร่วม 

 Y4         แทน  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  
Y5 แทน  ด้านชุมชนกัลยาณมิตร  
Y6 แทน  ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 

 Ŷ   แทน  ค่าการพยากรณ์ของ Ytot จาก  Xtot ในรูปคะแนนดิบ 
  a  แทน  ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  b  แทน  สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 


yZ   แทน  ค่าการพยากรณ์ของ Ytot จาก  Xtot ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 xZ   แทน  คะแนนมาตรฐานของ Xtot 

   แทน  สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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 **  แทน   ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยตารางประกอบกับค าอธิบาย โดยแบ่งเปน็ 4 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหท์ักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา                     
ในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  
 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสมการพยากรณ์ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปรากฏผลดังตาราง 2 
 
ตาราง  2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา                         

ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดรวมและรายด้าน 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
n = 373  

ระดับ 
 

อันดับ   S.D. 

1. ด้านเทคนิควิธี 4.06 .64 มาก 1 
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.02 .63 มาก 2 
3. ด้านความคิดรวบยอด  4.01 .54 มาก 3 

รวม 4.03 .57 มาก  
  
 จากตาราง 2 แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น           
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านเทคนิควิธี             
( = 4.06) 2) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ( = 4.02) และ 3) ด้านความคิดรวบยอด ( = 4.01) ตามล าดับ 
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                            

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้าน 
 

ตัวแปรเกณฑ์ 
n = 373 

ระดับ อันดับ 
  S.D. 

1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม   3.92 .54 มาก 4 
2. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ 4.12 .68 มาก 2 
3. ด้านภาวะผู้น าร่วม 4.02 .63 มาก 3 
4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 3.90 .52 มาก 6 
5. ด้านชุมชนกัลยาณมิตร 3.91 .55 มาก 5 
6. ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 4.20 .64 มาก 1 

รวม 4.01 .55 มาก  
 
 จากตาราง 3 แสดงว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็น        
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านโครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน ( = 4.20) 2) ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ( = 4.12)  3) ด้านภาวะผู้น าร่วม             
( = 4.02) 4) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ( = 3.92) 5) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ( = 3.91) และ6) ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนาวิชาชีพ ( = 3.90) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา                      
ในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ปรากฏผลดังตาราง 4 - 5 
 
ตาราง 4  ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร r p 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

 
 

.98** 
 

.00   
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

 
** p < .01 

   
  จากตาราง 4 แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 กับชุมชน                   
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง 5  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมและรายด้าน 

                                   
              ทักษะของผู้บริหาร 
 
ชุมชนการเรียนรู ้

X1 
(r) 

X2 
(r) 

X3 
(r) 

รวม 
(r) 

p 

Y1  .91** .84** .77** .89** .00 
Y2  .91** .95** .83** .95** .00 
Y3  .87** .92** .89** .95** .00 
Y4 79** .80** .91** .88** .00 
Y5 .87** .83** .73** .86** .00 
Y6 .88** .85** .81** .90** .00 
รวม .94** .94** .89** .98** .00 

 

**p < .01 

 

 จากตาราง 5 แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                  
มีความสัมพันธ์กันดังน้ี 
 1. ทักษะด้านเทคนิควิธีกับด้านวิสัยทัศน์ร่วม  ทักษะด้านเทคนิควิธีกับด้านทีมร่วมแรง
ร่วมใจ  ด้านมนุยสัมพันธ์กับด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น า
ร่วม และทักษะด้านความคิดรวบยอดกับด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ร่วม ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับวิสัยทัศน์
ร่วม  ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับทีมร่วมแรงร่วมใจ  ทักษะด้านเทคนิควิธีกับด้านภาวะผู้น าร่วม   
ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับภาวะผู้น าร่วม ทักษะด้านเทคนิควิธีกับการเรียนรู้ และด้านการพัฒนา
วิชาชีพ  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ทักษะด้านเทคนิควิธีกับ
ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับด้านชุมชนกัลยาณมิตร ทักษะด้านเทคนิควิธีกับ
ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน  
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ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา                      
การถดถอยอย่างง่ายและสร้างสมการพยากรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ปรากฏผลดังตาราง 6 
 
ตาราง 6  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 

ตัวแปร 
n = 373 

df rxy a b  
  S.D. 

Xtot 4.01 .55 
372 .98** .20 .94** .98** 

Ytot 4.03 .57 
 

**p < .01 
 
 จากตาราง 6 แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และชุมชน                    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ใน
ระดับมากและมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าคงที่
ของการพยากรณ์เท่ากับ .20  ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .94                    
และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .98 สามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา                    
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ได้ดังนี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ = .20 + .94**X    

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ


yZ  = .98** xZ  
 จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
เปลี่ยนไป 1 หน่วย ท าให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เปลี่ยนไป 0.94 หน่วย 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21                   

ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะดังนี ้
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 2. เพื่อศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จ านวน 1,249 คน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ านวน 1,464 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,713 คน 
       การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 :  607 - 610) และใช้การสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม หลังจากนั้น
คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่าง 
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 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตาม        
การวัดเจตคติของไลเคิร์ท (Likert) จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ. 2560 : 77) 

ตอนที่ 1  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จ านวน 41 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ้

1.1  ทักษะด้านเทคนิควิธี  จ านวน  14 ข้อ 
      1.2  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  จ านวน  14 ข้อ 
         1.3  ทักษะด้านความคิดรวบยอด จ านวน  13 ข้อ   
ตอนที่  2  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี จ านวน 65 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 
     1.1  ด้านวิสัยทัศน์ร่วม   จ านวน  12 ข้อ  
     1.2  ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ  จ านวน  14 ข้อ 
     1.3  ด้านภาวะผู้น าร่วม   จ านวน    9 ข้อ  
     1.4  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพจ านวน  12 ข้อ 
     1.5  ด้านชุมชนกัลยาณมิตร  จ านวน    9 ข้อ  
     1.6  ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน จ านวน    9 ข้อ 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยโดยสร้างตามนิยามปฏิบัติการของ          
ตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรแล้วสร้างข้อความที่ใช้วัดตัวแปรทั้งสอง  และน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ                    
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วน ามาทดลองใช้เพื่อหาอ านาจจ าแนกของข้อความ
รายข้อรายด้านและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อขอความอนุเคราะห์จาก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัย 

2. ผู้วิจัยน าส าเนาหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยติดต่อสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

3. ก าหนดวันในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 



 68 

 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย                     
( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21                  
กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient)  
 3.  วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสร้างสมการพยากรณ์แสดงทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในรูป Ŷ  = a + bx   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ืองทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21                
ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ                  
1) ด้านเทคนิควิธี ( = 4.06) 2) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ( = 4.02) และ 3) ด้านความคิดรวบยอด            
( = 4.01) ตามล าดับ 
 2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ        
1) ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน ( = 4.20) 2) ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ( = 4.12)  3) ด้านภาวะผู้น า
ร่วม ( = 4.02) 4) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ( = 3.92) 5) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ( = 3.91)                  
และ 6) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ( = 3.90) ตามล าดับ 
 3. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  โดยรวมมีความสัมพันธ์
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ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า        
มีความสัมพันธ์กันดังน้ี 
  3.1 ทักษะด้านเทคนิควิธีกับทีมร่วมแรงร่วมใจ ทักษะด้านเทคนิควิธีกับโครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับทีมร่วมแรงร่วมใจ  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับ
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน  และทักษะด้านความคิดรวบยอดกับการเรียนรู้กับการพัฒนาวิชาชีพ                             
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2 ทักษะด้านเทคนิควิธีกับวิสัยทัศน์ร่วม  ทักษะด้านเทคนิควิธีกับภาวะผู้น าร่วม  
ทักษะด้านเทคนิควิธีกับการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  ทักษะด้านเทคนิควิธีกับชุมชน
กัลยาณมิตร  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ร่วม  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้น าร่วม  
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับชุมชน
กัลยาณมิตร ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับวิสัยทัศน์ร่วม ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับทีมร่วมแรง
ร่วมใจ ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับภาวะผู้น าร่วม ทักษะด้านความคิดรวบยอดกับชุมชน
กัลยาณมิตร  และทักษะด้านความคิดรวบยอดกับโครงสร้างสนับสนุนชุมชน มีความสัมพันธ์กัน             
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ              
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขียนเป็นสมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  = .20 + .94**X  และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ yẐ = .98** xZ    
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  ที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้  

1.  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านเทคนิควิธี  ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดรวบยอด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงาน มีเทคนิค
ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วมีการเปิดใจกว้าง มุมมอง โลกทัศน์ใหม่ ๆ               
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและน ามาบูรณาการอย่างสร้างสรรค์  มีการสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง                    
มีความเคารพในความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถของผู้ร่วมงานมีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดย
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แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงท าให้ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21                     
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  อยู่ในระดับมาก เป็นไป
ตามแนวคิดของสัมมา รธนิธย์ (2553 : 57) ที่ว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ความสามารถ                    
ในการด าเนินงานซึ่งมีความส าคัญมาก หากผู้บริหารมีทักษะทางการบริหารไม่เพียงพออาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้แตกต่างกันไป อีกทั้งแนวคิดของสุนทร โคตรบรรเทา               
(2554 : 76) ยังเป็นไปทิศทางเดียวกันที่เห็นว่า ความส าคัญของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษานั้น
เป็นความรู้ความสามารถ ทั้งการใช้ศาสตร์และศิลป์ ผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรด าเนิน
ไปสู่เป้าหมายและส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามผลการวิจัยของสุภานี กิมกัว 
(2553 : 50) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนตาม                     
ความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของกรรณิกา ประสมนาค (2554 : 60) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา
เขตเสรีไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และงานวิจัยของอารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ (2554 : 92)ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม  
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของคินเดรด (Kindred. 1975 : 
91 - 94) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า การไม่ประสบผลส าเร็จใน                     
การประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับครู เกิดจากสาเหตุของผู้บริหารไม่มีทักษะทางการบริหาร             
จึงท าให้เกิดปัญหาดังนี้ 1) ความมีอคติ 2) ขาดเป้าหมายที่แน่นอน 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี 
4) ขาดการวางแผนที่ดี 5) เกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง  ซึ่งงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไป              
ในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัย ที่พบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน              
ทุกด้าน ดังจะเห็นได้ว่า ทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการบริหารงานนั้นจะต้องใช้
ศาสตร์และศิลปะทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท า
เพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  ผู้ช่วย
งานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความต้องการ             
ที่ไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารที่เหมาะสม 
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มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้บริหารจึงจะต้องเป็นคนเก่งมีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะส าหรับผู้บริหารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ตนเองสูงสุดจะได้มีศักยภาพ
พร้อมที่จะแข่งขันในโลกยุคไร้พรมแดน  
 2.  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ด้านภาวะผู้น าร่วม                        
ด้านวิสัยทัศน์ร่วม และด้านชุมชนกัลยาณมิตร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานเพื่อบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยมีการปฏิรูปการเรียนรู้
ของผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นส าคัญ และกลไกที่ส าคัญมากประการหนึ่งซึ่งช่วยให้การปฏิรูป                 
การเรียนรู้ดังกล่าวประสบความส าเร็จก็คือ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจากแนวทางด าเนินการแบบเดิมดังที่เคยผ่านมาไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้              
มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นภายในสถานศึกษา  จึงท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน                         
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี                         
อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ                    
วรลักษณ์ ชูก าเนิดและเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557 : 93 - 102) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพถือเป็นกลยุทธ์ในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ  มีหลายพื้นที่ได้น าแนวทางของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และโรงเรียน  โดยเฉพาะช่วงแห่ง                  
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มครูและนักการศึกษา และเป็นไปตามผลงานวิจัยของ                      
หนูฤทธิ์ ไกรพล (2558: 171-183) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเป็นชุมชนแห่ง               
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  จะเห็นได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางการด าเนินการที่ช่วยให้เกิดพลัง
ในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้น                 
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าให้ความส าคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังต้องให้ความส าคัญกับ               
การร่วมมือรวมพลัง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน        
โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   
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3.  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                     
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าส านักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  มีการพัฒนาคุณภาพทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู                      
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา  จึงท าให้ทุกฝ่ายร่วมกัน
ปฏิบัติงานด้วยความคิดที่หลากหลาย จนก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเทคนิควิธีกระบวนการบริหารงาน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันอย่างคุณภาพ ดังนั้นจึงเกิดวัฒนธรรมการท างาน           
เป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน และการร่วมมือร่วมใจกันของครู                    
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนในการสร้างวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
ร่วมกัน ด้วยการด าเนินงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร จึงท าให้ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา                     
ในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก เป็นไปตามแนวคิดของ
ดูโฟร์ (DuFour. 2007 : 150) ที่กล่าวถึงลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า                     
เป็นแนวทางการด าเนินการที่ช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ  ครูรวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าให้ความส าคัญกับ
การสอน นอกจากนั้นยังต้องให้ความส าคัญกับการร่วมมือรวมพลัง  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง              
เพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน  โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งเป็นไป
ตามงานวิจัยของ ธันยพร  บุญรักษา (2553: 88) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน                
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในท านองเดียวกัน อัลวา (Alva. 2009 : 47) ได้ศึกษาเร่ืองความเป็นผู้น าที่ส่งผล
ต่อชุมชนการเรียนวิชาชีพ พบว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ชุมชนมือ
อาชีพ ต้องพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อให้ประสบความส าเร็จครูเป็นส่วนส าคัญใน                     
การพัฒนาที่แข็งแกร่งระดับมืออาชีพชุมชนการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ร่วมกัน และวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการด าเนินการและด าเนินการต่อการส่งเสริมความเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้การเรียนรู้ชุมชนระดับมืออาชีพ ต้องเร่ิมต้นความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนจะเห็นได้ว่าศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีทักษะ  ในการบริหารงานบริหารสถานศึกษาเพื่อผลักดันให้สถานศึกษาด าเนิน
ไปสู่ เป้าหมายประกอบกับจ าเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
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เพื่อปรับตัวพัฒนาคุณภาพให้ทันและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตและ              
การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นวิถีการเรียนรู้บนฐานการปฏิบัติในงานจริงร่วมของวิชาชีพครูในแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่สถานศึกษาให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาในชุมชน
ตนเองไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ การปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นผู้น าร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ              
สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 4.  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                  
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี  อยู่ในระดับมาก                         
และมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าคงที่ของ                        
การพยากรณ์เท่ากับ .20 ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .94                           
และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .98 สามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้  Ŷ = .20 + .94**X  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการคิด
เชิงกลยุทธ์ วางแผนก าหนดนโยบาย การสั่งการ การมอบหมายงานที่ชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์                
และอัธยาศัยที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ และสร้างความศรัทธาแก่บุคคลรอบข้ าง มีการก าหนด
ทิศทางวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ได้กว้างไกล สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ โฮด (Hord. 2009 : 
90) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การที่ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ การควบคุม หรือ
การตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีความเป็นประชาธิปไตยที่ครู  ทุกคนมีส่วนร่วม                  
ในความรับผิดชอบ สามารถที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกันในด้านของทรัพยากร 
สถานที่ เวลา สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงของการเคารพนับถือ ห่วงใย                   
และไว้ใจกัน อันเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันในชุมชน ครูทุกคนในโรงเรียนมีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เ รียน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และผลจากการสะท้อนคิดที่ได้จากเพื่อนร่วมงาน ก็จะช่วยให้
โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของ ธันยพร 
บุญรักษา (2553: 88) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความสามารถของครู 
และบรรยากาศแบบเปิดของโรงเรียน โดยสามารถพยากรณ์ร้อยละ 71.80 (R2= .718)  และงานวิจัย
ของออลสัน  (Olson. 2008 : 62) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ
สูงกับลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการเป็นผู้น าทางการศึกษา  พบว่า โรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีการน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้  จะประสบความส าเร็จทางวิชาการสูง   
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นั้นโรงเรียนที่มีความส าเร็จทางวิชาการนั้นผู้น าทางการศึกษา ได้น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
พัฒนาเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน และพยายามพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน จะเห็น
ได้ว่าการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์การจะต้องมีทักษะในการบริหารงานและ
ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการว ิจ ัยทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อชุมชน               
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี                
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   ด้านความคิดรวบยอด อยู่ในอันดับสุดท้าย                       
จึง เสนอแนะว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าวิสั ยทัศน์ที่ส ร้างขึ้น  มาเป็นเป้าหมายของ                             
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการบริหารงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 2. ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  อยู่ในอันดับสุดท้าย                   
จึงเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ควรวางนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างกลไก                     
ในการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพที่ครบวงจร เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน                      
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะของการวิจัยต่อไป เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและ   
เปน็ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า จึงเสนอแนะการวิจัยต่อไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อชุมชน               
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ในเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น จากการสัมภาษณ์ 
การจัดกลุ่มสนทนา เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

94 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
  ในสถานศกึษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

   แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. ศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 2. ศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชน                
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 4. สร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชน   
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ตอบตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาท าให้ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามของผู้ตอบจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มี              
การเผยแพร่สู่สาธารณชนแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลหรือท าให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานแต่
อย่างใด ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
             ตอนที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี 
            ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                 นางสาวสุณิสา  แพทย์พิพัฒน์    
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     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      
                                                             คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
ตอนท่ี 1 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่    
              การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างทางขวามือให้ตรงกับสภาพจริงและสอดคล้องกับ 

  ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงค าตอบเดียว โดยก าหนดคะแนนดังน้ี 
  ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติตามปกติ 
  ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ 
 
ข้อ  

รายการ 
ระดับทักษะของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
 

ด้านเทคนิควิธี 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ์วางแผน

ก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน 
     

2 ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้ความสามารถ และความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน 

     

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการใช้สื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว 

     

4 ผู้บริหารสถานศกึษามีเทคนิคการในสั่งการ การมอบหมายงาน
ที่ชัดเจน 

     

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการสอนและการประเมิน      
6 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิควิธีการในการปฏิบัติ การจัด

กิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ 
     

7 ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคในการระดมความคิด                           
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การท างานแบบร่วมมือ 
 
 
ข้อ  

รายการ 
ระดับทักษะของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
8 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแสวงหาความรู้

ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
     

9 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการให้ค าแนะน า 
แก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการด าเนินงาน 

     

10 ผู้บรหิารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน                       
การแสดงความคิดเห็น 

     

11 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูล หรือเหตุผลที่เหมาะสม 

     

12 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการควบคุมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุตาม
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 

     

13 ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน      
14 ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถในการจัดท าสถิติ และ

แผนภูมิข้อมูลทางการศึกษา 
     

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
15 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 
     

16 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมัน่แก่บุคคลรอบข้างใน                
การปฏิบัติงาน 

     

17 ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานทุกระดับ 

     

18 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน      
19 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่าง ที่ดีและสร้างความศรัทธา

แก่บุคคลรอบข้าง 
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20 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถท างานร่วมกับคนได้ทุก
ประเภท 

     

 
ข้อ  

รายการ 
ระดับทักษะของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
21 ผู้บริหารสถานศกึษามีความเปน็กันเอง ท างานแบบครอบครัว      
22 ผู้บรหิารสถานศึกษายกย่องชมเชย หรือให้รางวัลเมื่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาท าความดีความชอบ 
     

23 ผู้บริหารสถานศกึษาสร้างบรรยากาศการท างานแบบร่วมมือ      
24 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดใจกว้าง มุมมอง โลกทัศน์ใหม่ ๆ                 

รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและน ามาบูรณาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

     

25 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 

     

26 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็นกันเองกับครูเพื่อลด                 
ความกดดันในการปฏิบัติงาน 

     

27 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

28 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง 

     

ด้านความคิดรวบยอด 
29 ผู้บริหารสถานศกึษาก าหนดทศิทาง วิสัยทศัน์ เป้าหมาย กล

ยุทธ์ไดก้ว้างไกล 
     

30 ผู้บริหารสถานศึกษามองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่
จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความมีเหตุผลได้อย่างน่าเชื่อถือ 

     

31 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาภายในสถานศึกษา 

     

32 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ 

     



 
 

 

98 

33 ผู้บริหารสถานศึกษาเคารพในความคิดเห็นความรู้                  
ความสามารถของผู้ร่วมงาน 

     

 
ข้อ  

รายการ 
ระดับทักษะของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
34 ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได ้ 

จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารได้อย่างดี 
     

35 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
หลักสูตรได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและ
สังคม 

     

36 ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

     

37 ผู้บริหารสถานศึกษามีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ                
โดยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

     

38 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหาร งานอย่างเป็นระบบ      
39 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ                

ในการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     

40 ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน      
41 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้ในรอบด้าน      
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ตอนท่ี 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
               ประถมศึกษาจันทบุรี 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างทางขวามือให้ตรงกับสภาพจริงและสอดคล้องกับ 

  ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงค าตอบเดียว โดยก าหนดคะแนนดังน้ี 
  ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติตามปกติ 
  ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ 
ข้อ  

 

รายการ 
ระดับชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
 

ด้านวิสัยทัศน์ร่วม   
1 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่   

เกิดจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 
     

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้บุคลากรเชื่อว่า
ความ ส าเร็จของสถานศึกษาคือความส าเร็จของทุกคน
ร่วมกัน 

     

3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ 

     

4 ท่านปฏิบัติงานตามแนวทางของวิสัยทัศน์ท าให้เกิดพลัง
ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

     

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมวิชาชีพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

     

6 ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดค่านิยมร่วมใน                          
การปฏิบัติงาน 
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7 ท่านยึดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมของสถานศึกษาเป็นแนว
ปฏิบัติในการตัดสินใจ 

     

 
 
ข้อ 

 
 

รายการ 
ระดับชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
8 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการท างาน

ร่วมกันของคณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของ
สถานศึกษา 

     

9 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

10 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน                 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

11 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีบรรยากาศการท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

12 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้วางแผนงาน
ของตนเองให้สอดคล้องกับพันธะกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

     

ด้านทีมรว่มแรงร่วมใจ 
13 คณะครูร่วมกันคิดวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย      
14 คณะครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการสอนที่ทันสมัย      
15 คณะครูร่วมกันแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน      
16 คณะครูร่วมกันช่วยกันหาความรู้ทักษะและกลยุทธ์ต่างๆ 

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับการเรียนการสอน 
     

17 ผู้บริหารสถานศกึษาและครูร่วมกันวางแผนการท างาน
ร่วมกันเพื่อ ค้นหาทางออกในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 

     

18 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการพบและแลกเปลี่ยนความรู้ 
การท างานอย่างเป็นระบบ 

     

19 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ครู      
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แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและ
ข้ามกลุ่มสาระ 

ข้อ  

รายการ 
ระดับชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
20 ผู้บริหารสถานศกึษามีการสนบัสนุนการเสวนา และ                               

การอภิปรายถกปัญหา 
     

21 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุม อบรมเพื่อให้ครูได้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

     

22 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดช่องทางการสื่อให้ครูได้
พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 

     

23 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับครู               
ทั้งในและนอกสถานที่ 

     

24 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการพัฒนาครูผ่าน                         
การนิเทศภายในโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ของศิษย์ 

     

25 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการเฉลิมฉลองความส าเร็จ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างาน 

     

26 ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการจัดนิทรรศการ ในวันส าคัญ
ต่างๆ 

     

ด้านภาวะผู้น าร่วม 
27 ผู้บริหารสถานศึกษารวบรวมความคิดเห็นและค าแนะน า

ของคณะครูเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
     

28 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแบ่งปันอ านาจและหน้าที่                  
ความรับผิดชอบแก่คณะครูอย่างเป็นประชาธิปไตย 

     

29 ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแก่ครูในการคิดริเร่ิม                    
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการท างาน 

     

30 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้ภาวะผู้น าร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

     

31 ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแก่ครูในการคิดริเร่ิม                  
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการท างาน 
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32 คณะครูมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจ                 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

     

ข้อ  

รายการ 
ระดับชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
33 ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงจุดที่ควรจะแก้ไขใน

สถานศึกษาและด าเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
     

34 ผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัลแก่ครูที่สร้างสรรค์นวัตกรรม      
35 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถลงมือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

เป็นอย่างดี 
     

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 
36 ท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่องเป็นส าคัญ 
     

37 ท่านมีการเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ตรงกับภาระงานโดยมุ่ง                
สู่คุณภาพ ของผู้เรียน 

     

38 ท่านมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยพัฒนาวิชาชีพ
ของตนอยู่เสมอ 

     

39 ท่านมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ                     
การแปลกเปลี่ยนของสังคมอยู่เสมอ 

     

40 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ      
41 ท่านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง      
42 ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน                  

การสอนได้อย่างเหมาะสม 
     

43 ท่านมีความสามารถและศักยภาพในการเรียนรู้ เช่น เป็นครู
แกนน า 

     

44 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการจัดการเรียนรู้และ 
การพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 

     

45 ผู้บริหารสถานศกึษามีการเชื่อมโยงระบบการท างานกับ                 
การพัฒนาวิชาชีพได้ทันต่อความต้องการ 
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ข้อ  
 

รายการ 
ระดับชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
46 ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างเหมาะสม 
     

47 ผู้บริหารสถานศึกษามีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัด     
การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพอย่างเพยีงพอ 

     

ด้านชุมชนกัลยาณมิตร 
48 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนใน

กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
     

49 ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยเหลือชุมชนเครือข่ายอย่างเป็น
กัลยาณมิตร 

     

50 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาโดยไม่ต้องรอ
ให้สถานศึกษาเชิญ 

     

51 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียม ี  
ความคาดหวังที่สูงในเร่ืองความส าเร็จของผู้เรียน
เช่นเดียวกับสถานศึกษา 

     

52 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีคณะครูในสถานศึกษา               
มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเรียนรู้ด้วยกัน 

     

53 สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการระดมทรัพยากรจากทุกภาค
ส่วนเพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

     

54 ผู้บริหารสถานศึกษาประยุกต์ความรู้ใหม่  ๆในการแก้ปัญหา 
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

     

55 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเอาใจใส่และรับฟังความคิดเห็น
ท างานร่วมกันด้วยบรรยากาศความเป็นมิตร 

     

56 ผู้บริหารสถานศึกษาท างานร่วมกับชุมชนด้วยบรรยากาศ
ความเป็นมิตร 
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ข้อ  
 

รายด้าน 
ระดับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
57 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคล

ด้านธุรกิจในท้องถิ่นได้มีส่วนเข้ามาเกีย่วข้องกับสถานศกึษา 
     

58 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดเวทีการมีส่วนร่วมขององค์การ
ชุมชนและภาคราชการต่างๆ 

     

59 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านสุขภาพและด้านให้บริการสาธารณะต่างๆ 

     

60 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้ 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดท า MOU หลักสูตร
ท้องถิ่น 

     

61 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อ                
การด าเนินการตามความจ าเป็นตามบริบทของแต่ละชุมชน 

     

62 ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

63 ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน
ใกล้เคียง 

     

64 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างระบบสารสนเทศของชุมชน                   
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

     

65 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันคิดค้นหากลยุทธ์ใหม่ ๆ  
มาพัฒนาด้านการสอนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับชุมชน 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 7  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

 

ข้อ
ที่ 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านเทคนิควิธี         
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคใน

การคิดเชิงกลยุทธ์วางแผนก าหนด
นโยบายอย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้
ความสามารถ และความช านาญใน
การปฏิบัติงาน +1 0 +1 0 +1 3 0.60 

 
ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคใน
การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้
อย่างคล่องแคล่ว 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
-1 

 
 

+1 

 
 

3 

 
 
0.60 

 
 
ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารสถานศกึษามีเทคนิคใน 
การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูล
สารสนเทศ +1 -1 +1 0 +1 2 0.40 ตัดทิ้ง 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามีเทคนิคการ              
ในสั่งการ การมอบหมายงานที่
ชัดเจน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0 +1 

 
3 0.60 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคใน
การสอนและการประเมิน +1 +1 +1 

 
0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิค
วิธีการในการปฏิบัติ การจัด
กิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ +1 0 +1 

 
+1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคใน
การระดมความคิดการท างานแบบ
ร่วมมือ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

9. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ให้ทันต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ +1 +1 +1 

 
+1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา
และเสนอแนวทางการด าเนินงาน +1 0 +1 

 
 
0 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมในการแสดง                   
ความคิดเห็น +1 -1 +1 

 
 
+1 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

12. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล หรือ 
เหตุผลที่เหมาะสม 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

3 

 
 
0.60 

 
 

ใช้ได้ 
13 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ

ในการควบคุมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุ
ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา +1 0 +1 

 
 
 
0 

 
 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถ
ในการจัดท าสถิติ และแผนภูมิ
ข้อมูลทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
16. ผู้บริหารสถานศกึษามีความยืดหยุ่น 

เข้าใจในความแตกต่างระหว่าง 
พฤติกรรมและวัฒนธรรม +1 0 +1 

 
-1 +1 2 0.40 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

17. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในฐานะสมาชิกของกลุ่ม +1 -1 +1 

 
0 +1 2 0.40 ตัดทิ้ง 

19. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมัน่
แก่บุคคลรอบขา้งในการปฏิบตัิงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 +1 

 
5 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสมัพันธ์
และอัธยาศัยที่ดีกับผู้ร่วมงานทุก
ระดับ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0 +1 

 
3 

 
0.60 

 
ใช้ได้ 

21. ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับนับถือ
ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน +1 +1 +1 

 
+1 

 
+4 5 1.00 ใช้ได้ 

22. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่าง       
ที่ดีและสร้างความศรัทธาแก่บคุคล
รอบข้าง +1 0 +1 

 
 

0 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

23.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ท างานร่วมกับคนได้ทุกประเภท +1 +1 +1 

 
+1 

 
+1 4 0.80 ใช้ได้ 

24. ผู้บรหิารสถานศึกษามีความเป็น
กันเอง ท างานแบบครอบครัว 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
-1 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

25. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชย 
หรือให้รางวัลเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท าความดีความชอบ +1 -1 +1 

 
 
+1 

 
 
+1 3 0.60 

 
ใช้ได้ 

26. ผู้บริหารสถานศกึษาสร้างบรรยากาศ
การท างานแบบร่วมมือ +1 +1 +1 

 
0 

 
0 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

27. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดใจกว้าง 
มุมมอง โลกทัศน์ใหม่ ๆ รับฟัง   
ความคิดเห็นที่แตกต่างและน ามา
บูรณาการอย่างสร้างสรรค์ +1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 

28. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็น
กันเองกับครูเพื่อลดความกดดัน 
ในการปฏิบัติงาน +1 0 +1 0 +1 3 0.60 ใช้ได้ 

30. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน  
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ +1 -1 +1 

 
 
+1 

 
 
+1 3 0.60  ใช้ได้ 

31. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความ
ช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง +1 +1 +1 

 
 

-1 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
ด้านความคิดรวบยอด 
32. ผู้บริหารสถานศกึษาก าหนดทศิทาง 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยทุธไ์ด้
กว้างไกล +1 +1 +1 

 
 
+1 

 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
33. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดองค์กร 

โครงสร้างหน้าที่ ภารกิจได้อย่าง
เหมาะสม +1 0 -1 

 
 

0 

 
 
+1 1 0.20 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

34. ผู้บริหารสถานศึกษามองเห็น             
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความมี             
เหตุผลได้อย่างน่าเชื่อถือ +1 +1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 
+1 5 1.00 ใช้ได้ 

35. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ภายในสถานศึกษา 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

-1 

 
 
+1 

 
 
3 

 
 

0.60 

 
 

ใช้ได้ 

36. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้                
ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 ใช้ได้ 

37. ผู้บริหารสถานศึกษาเคารพในความ
คิดเห็น ความรู้ ความสามารถของ
ผู้ร่วมงาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 
+1 

 
 
4 

 
 

0.80 ใช้ได้ 
38. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าความรู้ 

ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษามา 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารได้อย่างดี 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
4 

 
 

0.80 
 
ใช้ได้ 

39. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

0 

 
 
 
+1 

 
 
 
4 

 
 
 

0.80 

 
 
 
ใช้ได้ 

40. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน า
แนวคิดใหม่ๆ มาใช้บริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง +1 0 +1 

 
 

+1 

 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

41. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติโดย
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น             
ซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 

 
 
 

-1 

 
 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

42. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหาร 
งานอย่างเป็นระบบ +1 0 +1 

 
0 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

43. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหาร             
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 
+1 5 1.00 ใช้ได้ 

44. ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน +1 0 +1 

 
0 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

45. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้
ในรอบด้าน +1 +1 +1 

 
+1 

 
+1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี

 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านวิสัยทัศน์ร่วม   
1. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่เกิดจาก
การระดมความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคน +1 +1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ

ตระหนักให้บุคลากรเชื่อว่าความ 
ส าเร็จของสถานศึกษาคือ
ความส าเร็จของทุกคนร่วมกัน +1 0 +1 

 
 
 

0 

 
 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็น
ส าคัญ +1 +1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. ท่านปฏิบัติงานตามแนวทางของ

วิสัยทัศน์ท าให้เกิดพลังขับเคลื่อน 
สู่เป้าหมาย +1 0 +1 

 
 

0 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
วิชาชีพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 
+1 5 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนด
ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน +1 0 +1 

 
0 

 
+1 3   0.60    ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

7. ท่านยึดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม
ของสถานศึกษาเป็นแนวปฏิบัติ 
 ในการตัดสินใจ +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้

มีกระบวนการท างานร่วมกันของ 
คณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม
ของสถานศึกษา +1 0 +1 

 
 
 

0 

 
 
 
+1 

 
3 0.60 ใช้ได้ 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน +1 +1 +1 

 
 

-1 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
10. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 

 
 

+1 

 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
11. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม               

ให้มีบรรยากาศการท างานร่วมกัน 
อย่างมีความสุข +1 0 +1 

 
 
0 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
12. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้

บุคลากรได้วางแผนงานของตนเอง 
ให้สอดคล้องกับพันธะกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษา +1 +1 +1 

 
 
 

-1 

 
 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ 
13. คณะครูร่วมกันคิดวิธีการเรียน 

การสอนที่หลากหลาย +1 +1 +1 
 

+1 
 
+1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

14. คณะครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
การสอนที่ทันสมัย +1 0 +1 

 
0 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

15. คณะครูร่วมกันแก้ปัญหาใน 
ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน +1 +1 +1 

 
-1 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

16. คณะครูร่วมกันช่วยกันหาความรู้
ทักษะและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการปรับการเรียน
การสอน +1 0 +1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 4 0.80 ใช้ได้ 

17. ผู้บริหารสถานศกึษาและครูร่วมกัน
วางแผนการท างานร่วมกันเพื่อ 
ค้นหาทางออกในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน +1 0 +1 

 
 
 
+1 

 
 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
18. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี 

การพบและแลกเปลี่ยนความรู้ 
การท างานอย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 

 
 
0 

 
 
+1 4 0.80 ใช้ได้ 

19. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี                 
การประชุมสัมมนาให้ครู
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกันและข้ามกลุม่สาระ +1 0 +1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 4 0.80 ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมที่ 
มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
เพื่อศิษย์ +1 +1 -1 

 
 
 
0 

 
 
 

+1 2 0.40 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

21. ผู้บริหารสถานศกึษามีการสนบัสนุน
การเสวนา และการอภิปรายถกปัญหา +1 +1 +1 

 
-1 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

22. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุม 
อบรมเพื่อให้ครูได้พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง +1 -1 +1 

 
 
+1 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
23. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัด

ช่องทางการสื่อให้ครูได้พัฒนา 
นวัตกรรมร่วมกัน +1 0 +1 

 
 
0 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
24. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม

การเรียนรู้ส าหรับครูทั้งในและ 
นอกสถานที่ +1 +1 +1 

 
 
+1 

 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
25. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม

การพัฒนาครูผ่านการนิเทศภายใน
โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ของศิษย์ +1 

 
0 +1 

 
 
0 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
26. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี                  

การเฉลิมฉลองความส าเร็จร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน               
การท างาน +1 +1 +1 

 
 
 
+1 

 
 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
27. ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการจัด

นิทรรศการ ในวันส าคัญต่างๆ +1 0 +1 
 

0 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
ด้านภาวะผู้น าร่วม  
28. ผู้บริหารสถานศึกษารวบรวม 

ความคิดเห็นและค าแนะน าของ
คณะครูเพื่อใช้ในการตัดสินใจ +1 0 +1 

 
 

+1 

 
 

0 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

29. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแก่
ครูในการคิดริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ ในการท างาน +1 0 +1 

 
 

-1 

 
 

+1 2 0.40 ตัดทิ้ง 
30. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแบ่งปัน

อ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
แก่คณะครูอย่างเป็นประชาธิปไตย +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
31. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแก่

ครูในการคิดริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ ในการท างาน +1 +1 +1 

 
 

0 

 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
32. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้

ครูใช้ภาวะผู้น าร่วมกับผู้บริหาร 
สถานศึกษา +1 +1 +1 

 
 

-1 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
33. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแก่

ครูในการคิดริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ ในการท างาน +1 +1 -1 

 
 

+1 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
34. คณะครูมีส่วนร่วมในการอภิปราย

และการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็น 
ส าคัญของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 
+1 0 

 
+1 

 
 

0 

 
 

+1 
 
3 0.60 

 
ใช้ได้ 

35. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึง
จุดที่ควรจะแก้ไขในสถานศึกษา 
และด าเนินการช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน +1 0 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

0 
 
3 

 
0.60 

 
ใช้ได้ 

36. ผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัลแก่
ครูที่สร้างสรรค์นวัตกรรม +1 +1 +1 

 
0 

 
+1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

37. ผู้บรหิารสถานศึกษาสามารถลงมือ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี +1 0 +1 

 
+1 

 
+1 4 0.80 ใช้ได้ 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 
38. ท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
เป็นส าคัญ +1 0 +1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
ใช้ได้ 

39. ท่านมีการเรียนรู้การปฏิบัติงาน 
ที่ตรงกับภาระงานโดยมุ่งสู่คุณภาพ  
ของผู้เรียน +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
40. ท่านมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

ที่จะช่วยพัฒนาวิชาชีพของตน 
อยู่เสมอ +1 0 +1 

 
 

0 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

41. ท่านมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 
ให้สอดคล้องกับการแปลก 
 เปลี่ยนของสังคมอยู่เสมอ +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 

-1 3 0.60 ใช้ได้ 
42. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายและเพียงพอ +1 0 +1 
 

0 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

43. ท่านมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาตนเอง +1 -1 +1 

 
+1 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

44. ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างเหมาะสม +1 +1 +1 

 
 

0 

 
 

0 3. 0.60 ใช้ได้ 
45. ท่านมีความสามารถและศักยภาพ

ในการเรียนรู้ เช่น เป็นครูแกนน า +1 0 +1 
 

+1 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

46. ผู้บริหารสถานศึกษามีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้และ 
การพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ +1 0 +1 

 
 

0 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

47. ผู้บริหารสถานศกึษามีการเชื่อมโยง
ระบบการท างานกับการพัฒนา
วิชาชีพได้ทันต่อความต้องการ +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
48. ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง 
เหมาะสม +1 0 +1 

 
 

0 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
49. ผู้บริหารสถานศึกษามีงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
และการพัฒนาวิชาชีพอยา่งเพยีงพอ +1 -1 +1 

 
 

+1 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

ด้านชุมชนกัลยาณมิตร  
50. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดเวที

เพื่อแลกเปลี่ยนในกิจกรรมที่
ประสบความส าเร็จ +1 +1 +1 

 
 

-1 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
51. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยเหลือ

ชุมชนเครือข่ายอย่างเป็นกัลยาณมิตร +1 +1 +1 
 

+1 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
52. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
โดยไม่ต้องรอให้สถานศึกษาเชิญ +1 +1 +1 

 
 
 

-1 

 
 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

53. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีความคาดหวัง 
ที่สูงในเร่ืองความส าเร็จของผู้เรียน
เช่นเดียวกับสถานศึกษา +1 +1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
54. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มี

คณะครูในสถานศึกษามีส่วนได้ 
ส่วนเสียร่วมเรียนรู้ด้วยกัน +1 0 +1 

 
 

0 

 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
55. สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการระดม

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อ 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
56. ผู้บริหารสถานศึกษาประยุกต์

ความรู้ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา 
ด าเนินงานของสถานศึกษา +1 +1 +1 

 
 

0 

 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
57. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดเวที

เพื่อแลกเปลี่ยนในกิจกรรมที่ 
ประสบความส าเร็จกับเครือข่าย
อย่างเป็นกัลยาณมิตร +1 0 +1 

 
 
 

-1 

 
 
 

+1 2 0.40 ตัดทิ้ง 
58. ผู้บริหารสถานศึกษามีการเอาใจใส่

และรับฟังความคิดเห็นท างาน 
ร่วมกันด้วยบรรยากาศ                     
ความเป็นมิตร +1 +1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 5 1.00 ใช้ได้ 
59. ผู้บริหารสถานศึกษาท างานร่วมกับ

ชุมชนด้วยบรรยากาศความเปน็มิตร +1 0 +1 
 

0 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
60. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาส 

ให้หน่วยงานหรือบุคคลด้านธุรกิจ 
ในท้องถิ่นได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา +1 0 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
61. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดเวทีการมี

ส่วนร่วมขององค์การชุมชนและ 
ภาคราชการต่างๆ +1 +1 +1 

 
 

0 

 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
62. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ด้านสุขภาพและด้านให้บริการ
สาธารณะต่างๆ +1 -1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 3 0.60 ใช้ได้ 
63. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้

มีการแสวงหาความรู้ ร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดท า 
MOU หลักสูตรท้องถิ่น +1 +1 +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 5 1.00 ตัดทิ้ง 
64. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรปัจจัย

สนับสนุนให้เอ้ือต่อการด าเนินการ 
ตามความจ าเป็นตามบริบทของแต่
ละชุมชน +1 0 +1 

 
 
 

0 

 
 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

65. ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่
สิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 

 
 

-1 

 
 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 

66. ผู้บริหารสถานศึกษาให้อิสระใน
การสร้างสรรค์ของชุมชนใกล้เคียง +1 0 +1 

 
0 

 
+1 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศกึษา 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

67. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างระบบ
สารสนเทศของชุมชน เพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 
+1 5 1.00 ใช้ได้ 

68. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมี    
ส่วนร่วมและอ านาจในการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ 
สถานศึกษา +1 0 +1 

 
 
 
 

-1 

 
 
 
 

+1 2 0.40 ตัดทิ้ง 
69. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ร่วมกันคิดค้นหากลยุทธ์ใหม่ ๆ  
มาพัฒนาด้านการสอนที่เหมาะสม
ต่อผู้เรียนให้สอดคล้องกับชุมชน +1 +1 +1 

 
 
 

0 

 
 
 

+1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก  จ 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 9  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามเกี ่ยวกับทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี 

 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

ด้านเทคนิควิธี   
1   .93 
2   .96 
3   .93 
4   .85 
5   .23 
6   .23 
7   .91 
8   .46 
9   .94 
10   .92 
11   .82 
12   .80 
13   .33 
14   .84 

ด้านมนุษย์สัมพันธ์   
15   .82 
16   .80 
17   .82 
18   .33 
19   .74 
20   .72 
21   .75 
22   .90 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 
23   .93 
24   .26 
25   .37 
26   .65 
27   .75 
28   .61 

ด้านความคิดรวบยอด   
29   .85 
30   .38 
31   .43 
32   .86 
33   .92 
34   .82 
35   .23 
36   .91 
37   .43 
38   .86 
39   .92 
40   .82 
41   .82 

 
 จากตาราง 9  แสดงว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จ านวน 41 ข้อ อยู่ในช่วงระหว่าง .23 ถึง .96  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 
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ตาราง 10  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ 
        ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

วิสัยทัศน์ร่วม   
1   .79 
2   .79 
3   .39 
4   .87 
5   .61 
6   .21 
7   .72 
8   .35 
9   .38 
10   .78 
11   .60 
12   .88 

ทีมร่วมแรงร่วมใจ   
13   .60 
14   .88 
15   .93 
16   .94 
17   .93 
18   .88 
19   .71 
20   .22 
21   .55 
22   .93 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 
23   .94 
24   .93 
25   .88 
26   .71 

ภาวะผู้น าร่วม   
27   .22 
28   .88 
29   .48 
30   .91 
31   .89 
32   .84 
33   .79 
34   .39 
35   .88 

การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ   
36   .44 
37   .82 
38   .89 
39   .81 
40   .79 
41   .39 
42   .87 
43   .61 
44   .21 
45   .72 
46   .35 
47   .69 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

ชุมชนกัลยาณมิตร   
48   .21 
49   .82 
50   .35 
51   .74 
52   .68 
53   .78 
54   .90 
55   .61 
56   .21 

โครงสร้างสนับสนุนชุมชน   
57   .72 
58   .35 
59   .69 
60   .21 
61   .82 
62   .35 
63   .74 
64   .68 
65   .78 

 
 

 จากตาราง 10  แสดงว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ านวน 65 ข้อ                 
อยู่ในช่วงระหว่าง .21 ถึง .94  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98  ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม                 
ทั้งฉบับ เท่ากับ .98 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[พิมพ์ค ำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรอืบทสรุป

ของจุดท่ีน่ำสนใจ คุณสำมำรถจัด

ต ำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทุกท่ีใน

เอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครื่องมือกล่อง

ข้อควำม' เพื่อเปลี่ยนแปลงกำร

จัดรูปแบบของกลอ่งขอ้ควำมของค ำ

อ้ำงอิงที่ดึงมำ] 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล    นางสาวสุณิสา แพทย์พิพัฒน์ 
วัน เดือน ปีเกิด      วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2530 
สถำนท่ีเกิด   จังหวัดจันทบุรี 
สถำนท่ีอยู่ปัจจุบัน  8/21 หมู่ 2 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  
 จังหวัดจันทบุรี 22000 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำนปัจจุบัน     ครู 
ประวัติกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2542 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี   
 พ.ศ. 2545  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 พ.ศ.2555 ป.บัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 พ.ศ. 2561 ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
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