
 
 

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 
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 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 




