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บทคัดย่ อ

การวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท 2) ปัจจัยน�ำเข้า 3) กระบวนการ และ 4) ผลผลิต
ของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 94 คน และครูผู้สอน จ�ำนวน 269 คน
รวมทั้งสิ้น 363 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า (1) ด้านผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการบริหารโรงเรียน (2) ด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาประสาน และแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา มาร่วมในการ
บริหาร และ (3) โรงเรียนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยน�ำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบ
ว่า (1) ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน (2) ผู้บริหารสถานศึกษาอ�ำนวย
ความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่างๆให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ และ (3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า (1)
ครูมีการรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (2) โรงเรียนด�ำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตาม
ตารางเรียนที่ก�ำหนด และ (3) โรงเรียนมีการแก้ไขปัญหาจุดด้อย ขยายจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 4) ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า (1) นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้
สื่อและเทคโนโลยี (2) นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และ (3) ครูและนักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสาร แลก
เปลี่ยน ความคิดเห็น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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Abstract

The research on the School Management Professional Learning Community under the Phetchaburi Primary
Educational Service Area Office 1 objectives of this study were to the following factors 1) the context 2) the input
3) the process and 4) the output of the School Management Professional Learning Community project administration. The sample of the study was the 94 school administrators and 269 teachers. There were 363 people altogether.
Instrumentation was questionnaire and interview from. The statistics used were frequency, percentage, mean and
standard deviation. The qualitative data was analyzed by using content analysis.
The results of the study were as following: 1) The context was at a high level, and in found. (1) The parents and those involved in the activity together to solve problems and participate in the School. (2) The aspect of
the school administrators coordinated and sought cooperation from the community, outside learning sources, to
participate in the administration and (3) The school has a good environment. 2) The input was a high level, and
in found. (1) For the teacher and personnel of the school had the knowledge and good understanding about the
process. (2) The aspect of the school administrators showed that the school administrators facilitated, improved
and developed the input factors to be ready to perform. And (3) the teacher has lesson planning, learning materials,
learning resources, measurement and evaluation. 3) The process was a high level, and it found. (1) The teachers
continuously report student learning results. (2) The school has a learning management and activities in accordance
with the schedule. (3) The school has solved the problem of weaknesses, expanded strengths to achieve the objectives of the project. 4) The output was a high level, and it found. (1) The students have the ability to use media and
technology. (2) The students are happy to learn. (3) The teachers and students have communication capabilities
and exchange comment.
Keywords : Management assessment, Professional Learning Community

บทน�ำ

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ การศึกษามีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาสร้างเสริมความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ ประเทศใดมีประชากรที่ได้รับการศึกษาประเทศนั้นก็จะประสบความส�ำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ เพราะ
การพัฒนาประเทศไม่วา่ ด้านใดต้องอาศัยก�ำลังคนเป็นปัจจัยส�ำคัญ และกระบวนการทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาก�ำลังคนก็
คือกระบวนการทางการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
การทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลได้รบั การศึกษาตลอดชีวติ หรือได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือ่ งทุกช่วงชีวติ นัน้ จะอาศัยการ
ศึกษาในระบบเท่านั้นไม่เพียงพอ เพราะบุคคลไม่สามารถศึกษาในสถานศึกษา ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นต้องมีการศึกษา
ในรูปแบบอืน่ ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อกลุม่ เป้าหมายทีพ่ น้ วัยเรียนไปแล้ว การส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในชุมชนนัน้ จะท�ำให้ทกุ
คนในชุมชนมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น โดยสามารถขจัดโอกาสในการเรียนรู้ออกไป ซึ่งยุทธศาสตร์ในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูเ้ ป็นยุทธศาสตร์หนึง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างความพร้อม สร้างพลังให้กบั ประชาชนในการเผชิญกับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อม วิทยากร และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ตลอดจนช่วยพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อความ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน [1] ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นวิธีการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน
ครู ผูบ้ ริหาร บุคลากร ผูป้ กครองและชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์การ สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในการท�ำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมและการใช้ผลการประเมิน
ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ เพื่อร่วมกันคิด และตัดสินใจร่วมกันในการแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสามารถส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักเรียนและคนในชุมชนมีคุณภาพ
ทันโลกทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาสังคมสังคมโลกในปัจจุบันและ
อนาคต มีงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพการจัดการ
ศึกษา ดังเช่น [2] วิจยั พบว่า โรงเรียนทีมคี วามเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูส้ ง่ ผลให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
มากยิ่งขึ้น [3] วิจัยพบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท�ำให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ นักเรียนเกิดการเรียน
รู้มากยิ่งขึ้นส่งผลต่อความพึงพอใจและความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะประเมินการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะท�ำให้ทราบถึง
ลักษณะบริบท ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อประเมินบริบทของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อประเมินปัจจัยน�ำเข้าของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3. เพือ่ ประเมินกระบวนการของการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
4. เพื่อประเมินผลผลิตของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลกระทบ 2) ด้านประสิทธิผล 3) ด้านความ
ยั่งยืน
ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาด้วยเชิงพรรณนา ด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยมีขอบเขต
การวิจยั ดังต่ อไปนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลหลัก ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียน
สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำ� นวนรวมทัง้ สิน้ 1,008 จาก 94 โรงเรียน โดยจำ� แนก
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 94 คน และครูผู้สอน 914 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 94 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samples) ให้ผู้บริหารทุกคนตอบ
แบบสอบถาม 2) ครูผู้สอน ใช้วิธีการเปิดตารางของ [4] ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 269 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 363
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คน จากนั้นใช้การเทียบสัดส่วน ตามครูจริงในโรงเรียน และใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อ
ก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั จะท�ำการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต1

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรีเขต 1 และครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่งคืนในระยะเวลาที่ก�ำหนด 2) ผู้วิจัยแจกเครื่องมือในการวิจัย
ด้วยตนเอง โดยการน�ำเครื่องมือในการวิจัยไปให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ห่างไกลผู้วิจัยส่งเครื่อง
มือไปให้ทางไปรษณีย์ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย 3) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่ได้มาท�ำการตรวจ
สอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว ได้ดำ� เนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป 1) ตรวจนับแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
2)การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 3)การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ข้อมูลโรงเรียน ระดับการศึกษา และข้อมูลสถานภาพของครู ค�ำนวณหาค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค�ำนวณค่าสถิติ คือ ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ต่อการบริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผลการวิจยั

การวิจัยเรือ่ ง การบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นที่จะน�ำมาสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1.ผลการประเมินบริบท
ผลการประเมินบริบทของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นดังนี้
ผลการประเมินบริบทของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ อยูใ่ นล�ำดับแรก ได้แก่ ผูป้ กครอง และผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหา
และเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ รองลงมา ผู้บริหาร
สถานศึกษาประสาน และแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา มาร่วมในการบริหาร และ
โรงเรียนจัดการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ ได้อย่างเหมาะสม ทัง้ ด้านวิชาการ ด้านปฏิบตั ิ
ตามล�ำดับ
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการประเมินความมุง่ หมายและจุดประสงค์ของโครงการผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเกิดความร่วมมือรวมพลังกัน
ในการพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลสู่คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจ และถนัดของแต่ละบุคคล ทําให้นกั เรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ส่ง
ผลให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาของโรงเรียนและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการเวลาเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพ สรุปได้ ดังนี้
- ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และนักเรียน เพือ่ รับทราบนโยบาย เกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- มีการจัดการเรื่องเวลาเรียนใหม่ โดยใช้ช่วงเวลา หลังเลิกเรียน เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน
และกัน และหาแนวทางไปใช้วางแผนในการพัฒนาผู้เรียน
- ทุกกิจกรรม จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อม
2. ผลการประเมินปัจจัยน�ำเข้า
ผลการประเมินปัจจัยน�ำเข้าของการการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นดังนี้
ผลการประเมินปัจจัยน�ำเข้าของการการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับแรก ได้แก่ ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด�ำเนิน
งานเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษาอ�ำนวยความ
สะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่างๆให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ิ และครูมแี ผนการจัดการเรียนรู้ สือ่ แหล่งเรียน
รู้ การวัดและการประเมินผลที่เอื้อต่อการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ตามล�ำดับ
ผลการประเมินปัจจัยน�ำเข้าของการการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้
บุคลากร
ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นตรงกันว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การการบริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ผูบ้ ริหารบางโรงเรียนมีความคิดเห็นว่า ครูไม่เพียงพอขาดครูทเี่ ป็นวิชาเอก เช่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
งบประมาณ
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า โรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ กิจกรรมนําไปปฏิบัติ โดย
ให้แต่ละกิจกรรมประมาณการขอการใช้งบประมาณ โดยให้คํานึงถึงความสําคัญ ความเหมาะสมและประโยชน์ทไี่ ด้
รับ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นตรงกันว่า โรงเรียนอํานวยความสะดวกเกีย่ วกับ การจัดทําสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งนี้ให้ เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน
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3.ผลการประเมินกระบวนการ
ผลการประเมินกระบวนการของการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็น ดังนี้
ผลการประเมินกระบวนการของการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการใช้ แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ลําดับแรก ได้แก่ ครูมีการรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รอง
ลงมาโรงเรียนด�ำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนที่ก�ำหนด และโรงเรียนมีการแก้ไขปัญหาจุด
ด้อย ขยายจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ตามล�ำดับ
ผลการประเมินกระบวนการของการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้
ผลการประเมินความสอดคล้องของการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ผู้บริหาร ครูร่วมกันศึกษา วิเคราะห์นโยบาย
คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความเข้าใจตรงกัน มีความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ อาคาร สถานที่ และห้องปฏิบัติการ ได้ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการบริหารโรงเรียนสู่การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ตามแนวทาง บริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้โดยแนวการบริหาร
โรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ิชาชีพ สร้างความ ตระหนัก ความเข้าใจในการด�ำเนินงานแก่ครูผสู้ อน และ
ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ครูมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆกันเป็นอย่างดี มีการออกแบบกิจกรรมที่หลาก
หลาย สอดคล้องกับช่วงวัย สนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรม
ที่โรงเรียนด�ำเนินการอยู่ โดยเน้นการสร้าง แรงจูงใจนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดย
เน้นผูเ้ รียนเป็นสำ� คัญ จัดการ เรียนรูแ้ บบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียน
เป็นรายบุคคล และจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ความสนใจ ความถนัด ความต้องการ จําแนกเป็นระดับชั้น
เรียน และเป็นรายบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผลการประเมินผลผลิต
ผลการประเมินผลผลิตของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็น ดังนี้
ผลการประเมินผลผลิตของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการใช้ แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ล�ำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี รองลง
มา นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และ ครูและนักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสาร แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ตามล�ำดับ
ผลการประเมินผลผลิตของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้
ผลการประเมินผลกระทบ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่า
มีความพึงพอใจในความสำ� เร็จของโครงการ ดังผล การปรับปรุงพฤติกรรมของครูผสู้ อนให้รจู้ กั ยอมรับการเปลีย่ นแปลง
การน�ำสิ่งใหม่ๆไปปรับใช้ มากกว่าการเรียนรู้จากการท�ำแบบฝึกและการท่องจ�ำ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน ครู ชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 201-209 (2019) Vol.9 No.3

207

ผลการประเมินประสิทธิผล
พบว่า นักเรียนมีพฒ
ั นาการเรียนรูท้ ดี่ ขี นึ้ แต่ยงั บางคนทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้ ทีโ่ รงเรียนต้องพัฒนาเสริมให้
กับนักเรียน
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า
มีการสรุปแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับ และมีการน�ำข้อมูลไปวางแผนจัดท�ำโครงการและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท�ำงาน

อภิปรายผล

การศึกษาวิจัยการประเมินการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิป (CIPP Model) [5] มีประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ที่น�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1.ด้านบริบท พบว่า การประเมินบริบทของการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ปกครอง และผู้
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาประสาน และแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา มา
ร่วมในการบริหาร และโรงเรียนจัดการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิ าชีพ ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง กับ ปรีดา ศรีเศษมาตรย์ [6] ได้ทําการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โรงเรียนบ้าน
ดอนกลอยหนองยาง ปีการศึกษา 2552 ด้านบริบทอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า วัตถุประสงค์
ของ โครงการเหมาะสมกับนโยบายและความต้องการของสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับที่ 1
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นลําดับที่ 2 บุคลากร
มีเจตคติที่ดีต่อโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่ 3 กับนโยบายและความต้องการข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ
2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า พบว่า การประเมินปัจจัยน�ำเข้าของการการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียน
รู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ครู
และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การด�ำเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูว้ ชิ าชีพ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอ�ำนวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่างๆให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ิ
และครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่เอื้อต่อการการบริหารโรงเรียนสู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา ไชยโย [7] ได้ท�ำการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นําชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บํารุง อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า มีความ เหมาะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ทุก
โครงการ มีรายการทีม่ คี วามเหมาะสมเพียงพอในระดับมากทีส่ ดุ คือ การสนับสนุนของฝ่ายบริหารและการสนับสนุน
ของผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน
3. ด้านกระบวนการ พบว่า การประเมินกระบวนการของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียน
รู้วิชาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ครู
มีการรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนด�ำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตาราง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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เรียนที่ก�ำหนด และโรงเรียนมีการแก้ไขปัญหาจุดด้อย ขยายจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศราวุธ เมื่อบสน [8] ได้ท�ำการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบจําลองซิปป์ (CIPP Model) ด้านกระบวนการ พบว่า การด�ำเนิน
งานภายในโครงการ การดําเนินงานตามแผน ความสามารถในการบริหารโครงการและการกำ� กับ ติดตาม การดาเนิน
งานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลผลิต พบว่า การประเมินผลผลิตของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนมี
ความสามารถด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีความสามารถด้าน
การสื่อสาร แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ [9] ได้ท�ำการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้าน ความ
เป็นเลิศวิชาการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก อยู่ในระดับมากและ มีกิจกรรมที่นักเรียนและครูจัดขึ้นเพื่อบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ อย่างหลาก
หลาย รวมถึงได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น
ผลการประเมินด้านผลกระทบ ประสิทธิผล และความยัง่ ยืน ครูผสู้ อนมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน
สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก ได้แก่ ครูสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รองลงมา ครูส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
และ ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดที่ส�ำคัญมากกว่าการท่องจ�ำ ตามล�ำดับ สอดคล้องกับศูนย์วิจัยอีริด [10] ได้เสนอ
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาเรื่องการอ่าน การเขียน และการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการเลือกใช้
โปรแกรมซิปป์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลการอ่าน การเขียน และการเรียนคณิตศาสตร์ของโรงเรียน Des Moines
(Lowa) ในปีการศึกษา 1993-1994 โดยประเมินจากนักเรียนจ�ำนวน 2,968 คน ผลการประเมินพบว่าโรงเรียนทั่ว ๆ
ไป ต้องการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนและการใช้ห้องทดลองท�ำให้นักเรียนสอบผ่านได้ร้อยละ 73 การประเมิน
โปรแกรมการศึกษาด้านการคิดค�ำนวณมีร้อยละ 4 ในจ�ำนวนนักเรียน 785 คน สอบผ่าน ส่วนด้านการให้บริการของ
ครูต่างให้ความคิดเห็นว่าควรจัดการเรียน การสอนในเรื่องการอ่านและการเขียนก่อนและในด้านความคิดเห็นของ
พ่อแม่ต้องการให้นักเรียน มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การน�ำผลการวิจยั ไปใช้

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลวิจยั ไปใช้
1. ด้านบริบท ควรมีการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ อย่างต่อเนือ่ ง และจัดกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม ทัง้ ด้านวิชาการ และด้านปฏิบตั ิ เพราะจะทำ� ให้เกิดการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ
2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติม เพือ่ นำ� ไปใช้ในการจัดซือ้ จัดหาสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
ที่ทันสมัย และปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างพอเพียงและเหมาะ
สม
3. ด้านกระบวนการ ควรมีการร่วมประชุมพูดคุยกันให้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของเวลาเรียน และ
โรงเรียนควรมีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
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4. ด้านผลผลิต ควรมีการติดตามผลการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นระยะ
สม�่ำเสมอควรเน้นทักษะของนักเรียน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้ค�ำแนะน�ำข้อมูลย้อนกลับ และให้การช่วย
เหลือ ได้ทัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามที่ก�ำหนดไว้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. ควรประเมินการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แบบบูรณาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
3. ควรมีการศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการบริหารโครงการของโรงเรียน เพื่อน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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