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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยเรื่องกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท 2) ปัจจัยนสำเข้ำ 3) กระบวนกำร และ 4) ผลผลิต

ของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 94 คน และครูผู้สอน จสำนวน 269 คน 

รวมทั้งสิ้น 363 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ สถิติที่ใช้ คือ ควำมถี่ ร้อยละค่ำ

เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินด้ำนบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ (1) ด้ำนผู้ปกครอง และ

ผู้เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหำ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรบริหำรโรงเรียน (2) ด้ำน

ผู้บริหำรสถำนศึกษำประสำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ มำร่วมในกำร

บริหำร และ (3) โรงเรียนมีสภำวะแวดล้อมที่ดี 2) ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบ

ว่ำ (1) ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับกำรดสำเนินงำน (2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวย

ควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำงๆให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ และ (3) ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ 

แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผล 3) ผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ (1) 

ครูมีกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง (2) โรงเรียนดสำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตำม

ตำรำงเรียนที่กสำหนด และ (3) โรงเรียนมีกำรแก้ไขปัญหำจุดด้อย ขยำยจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ ของ

โครงกำร 4) ผลกำรประเมินด้ำนผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ (1) นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้

สื่อและเทคโนโลยี (2) นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ และ (3) ครูและนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร แลก

เปลี่ยน ควำมคิดเห็น
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ค�าส�าคญั : กำรประเมินกำรบริหำรโรงเรียน กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

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 administra-

tion. 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 par-

ents 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 objec-

tives 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�า
 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือที่สสำคัญประกำรหนึ่งของกำรพัฒนำประเทศ กำรศึกษำมีควำมสอดคล้องกับกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรศึกษำสร้ำงเสริมควำมรู้ ปลูกจิตสสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ชำติ ศำสนำ พระ

มหำกษัตริย์ ประเทศใดมีประชำกรที่ได้รับกำรศึกษำประเทศนั้นก็จะประสบควำมสสำเร็จในทุก ๆ ด้ำน ทั้งนี้ เพรำะ

กำรพฒันำประเทศไม่ว่ำด้ำนใดต้องอำศัยกสำลังคนเป็นปัจจยัสสำคญั และกระบวนกำรทีส่สำคญัในกำรพฒันำกสำลงัคนก็

คือกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนให้มีคุณภำพจึงเป็นเรื่องที่มีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่ง 

 กำรทีจ่ะทสำให้บคุคลได้รบักำรศึกษำตลอดชวิีตหรอืได้รบักำรศึกษำอย่ำงต่อเนือ่งทกุช่วงชีวติน้ันจะอำศัยกำร

ศึกษำในระบบเท่ำนั้นไม่เพียงพอ เพรำะบุคคลไม่สำมำรถศึกษำในสถำนศึกษำ ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นต้องมีกำรศึกษำ

ในรปูแบบอืน่ ๆ  ทีเ่อือ้ต่อกลุม่เป้ำหมำยท่ีพ้นวัยเรยีนไปแล้ว กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูใ้ห้เกิดข้ึนในชมุชนน้ันจะทสำให้ทกุ

คนในชุมชนมีโอกำสเรียนรู้มำกขึ้น โดยสำมำรถขจัดโอกำสในกำรเรียนรู้ออกไป ซึ่งยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงชุมชน

แห่งกำรเรยีนรูเ้ป็นยทุธศำสตร์หนึง่ท่ีจะช่วยสร้ำงควำมพร้อม สร้ำงพลงัให้กบัประชำชนในกำรเผชญิกบัสภำพสังคม 

ส่ิงแวดล้อม วิทยำกร และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ตลอดจนช่วยพัฒนำตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสมต่อควำม
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เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน [1] ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เป็นวิธีกำรสร้ำงควำมเจริญงอกงำมให้แก่ผู้เรียน 

คร ูผูบ้รหิำร บคุลำกร ผูป้กครองและชมุชน สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัองค์กำร สร้ำงบรรยำกำศและวฒันธรรมองค์กร

ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ในกำรทสำงำนเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในกำรรวบรวมและกำรใช้ผลกำรประเมิน

ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อร่วมกันคิด และตัดสินใจร่วมกันในกำรแสวงหำวิธีกำรปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ

 กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของโรงเรียนสำมำรถส่งเสริมให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกำร

เปลี่ยนแปลงและพัฒนำได้อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับนักเรียนและคนในชุมชนมีคุณภำพ 

ทันโลกทันเหตุกำรณ์ สำมำรถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศทำงในกำรพัฒนำสังคมสังคมโลกในปัจจุบันและ

อนำคต มงีำนวจิยัท้ังในและต่ำงประเทศทีบ่่งชีว่้ำควำมเป็นชมุชนแห่งกำรเรียนรู้มีควำมสมัพนัธ์กบัคณุภำพกำรจดักำร

ศึกษำ ดังเช่น [2] วจิยัพบว่ำ โรงเรยีนทมีีควำมเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูส่้งผลให้โรงเรยีนมีควำมเข้มแขง็ทำงวชิำกำร

มำกยิ่งขึ้น [3] วิจัยพบว่ำ กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทสำให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมทำงวิชำกำร นักเรียนเกิดกำรเรียน

รู้มำกยิ่งขึ้นส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครองในกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียน

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐำนะครูผู้สอนจึงมีควำมสนใจที่จะประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำร

เรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 ซ่ึงกำรวิจัยคร้ังนี้จะทสำให้ทรำบถึง 

ลักษณะบริบท ปัจจัยนสำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เพื่อนสำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรบริหำร

โรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อประเมินบริบทของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 2. เพื่อประเมินปัจจัยนสำเข้ำของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 3. เพือ่ประเมนิกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 4. เพื่อประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพสังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนผลกระทบ 2) ด้ำนประสิทธิผล 3) ด้ำนควำม

ยั่งยืน

 ขอบเขตของการวจิยั

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้วธีิกำรศึกษำด้วยเชงิพรรณนำ ด้วยแบบสอบถำม และกำรสมัภำษณ์ โดยมีขอบเขต

การวจิยัดงัต่อไปนี้

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกั ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ในโรงเรียน

สังกัดสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรุ ีเขต 1 จสำนวนรวมท้ังสิน้ 1,008 จำก 94 โรงเรยีน โดยจสำแนก

เป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 94 คน และครูผู้สอน 914 คน กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ดังนี้ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 94 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจำะจง (Purposive Samples) ให้ผู้บริหำรทุกคนตอบ

แบบสอบถำม 2) ครูผู้สอน ใช้วิธีกำรเปิดตำรำงของ [4] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 269 คน รวมกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 363 
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คน จำกนั้นใช้กำรเทียบสัดส่วน ตำมครูจริงในโรงเรียน และใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เพื่อ

กสำหนดผู้ให้ข้อมูล

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ผูว้จิยัจะทสำกำรศึกษำโรงเรยีนในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี 

เขต1

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังน้ี 1) ผู้วิจัยขอหนังสือรำชกำรจำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอควำมร่วมมือไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบุรีเขต 1 และครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถำม ส่งคืนในระยะเวลำที่กสำหนด 2) ผู้วิจัยแจกเครื่องมือในกำรวิจัย

ด้วยตนเอง โดยกำรนสำเครื่องมือในกำรวิจัยไปให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ห่ำงไกลผู้วิจัยส่งเครื่อง

มือไปให้ทำงไปรษณีย์ พร้อมซองเปล่ำติดแสตมป์จ่ำหน้ำซองถึงผู้วิจัย 3) ผู้วิจัยนสำแบบสอบถำมที่ได้มำทสำกำรตรวจ

สอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนสำไปวิเครำะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถำมกลบัคนืมำเรยีบร้อยแล้ว ได้ดสำเนนิกำรตรวจสอบและวเิครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สสำเร็จรูป 1) ตรวจนับแบบสอบถำม พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำ 

2)กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ใช้วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) 3)กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ ข้อมูลโรงเรียน ระดับกำรศึกษำ และข้อมูลสถำนภำพของครู คสำนวณหำค่ำควำมถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 4) กำรวเิครำะห์ข้อมลูจำกแบบสอบถำมโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สสำเรจ็รปู

และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อคสำนวณค่ำสถิติ คือ คสำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Devia-

tion) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต ต่อกำรบริหำร

โรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

ผลการวจิยั
 กำรวจิัยเรือ่ง กำรบริหำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแหง่กำรเรียนรูว้ชิำชีพ สงักดัสสำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นที่จะนสำมำสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้

1.ผลการประเมนิบริบท

 ผลกำรประเมินบริบทของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็นดังนี้

 ผลกำรประเมินบริบทของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรใช้แบบสอบถำม พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำข้อท่ีมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นลสำดบัแรก ได้แก่ ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหำ 

และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ รองลงมำ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำประสำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ มำร่วมในกำรบริหำร และ

โรงเรยีนจดักำรบรหิำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรู้วชิำชพี ได้อย่ำงเหมำะสม ท้ังด้ำนวชิำกำร ด้ำนปฏบิติั 

ตำมลสำดับ
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 จำกกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ ผลกำรประเมินควำมมุ่งหมำยและจดุประสงค์ของโครงกำรผูบ้รหิำรสถำนศึกษำส่วน

ใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรเกิดควำมร่วมมือรวมพลังกัน

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนส่งผลสู่คุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม

ศักยภำพ ตำมควำมสนใจ และถนดัของแต่ละบคุคล ทสำให้นกัเรยีนมีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้มีควำมสำมำรถ

ในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ ส่ง

ผลให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัด กำรศึกษำของโรงเรียนและมี

ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

  กำรบรหิำรจดักำรเวลำเรยีนทีเ่อ้ือต่อกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรู ้วชิำชพี สรปุได้ ดังนี้

 - ประชมุคร ูคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครอง และนกัเรยีน เพือ่รบัทรำบนโยบำย เกีย่วกบักำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้

 - มีกำรจัดกำรเรื่องเวลำเรียนใหม่ โดยใช้ช่วงเวลำ หลังเลิกเรียน เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน

และกัน และหำแนวทำงไปใช้วำงแผนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

 - ทุกกิจกรรม จะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมกับผู้เรียน และสภำพแวดล้อม

 2. ผลกำรประเมินปัจจัยนสำเข้ำ

 ผลกำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็นดังนี้

 ผลกำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุร ีเขต 1 โดยกำรใช้แบบสอบถำม พบว่ำ โดยรวมอยูใ่นระดับมำก เม่ือพจิำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนิน

งำนเกี่ยวกับ กำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ รองลงมำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวยควำม

สะดวก ปรบัปรงุและพฒันำปัจจยัต่ำงๆให้มีควำมพร้อมในกำรปฏบัิติ และครูมีแผนกำรจัดกำรเรยีนรู ้สือ่ แหล่งเรียน

รู้ กำรวัดและกำรประเมินผลที่เอื้อต่อกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ ตำมลสำดับ

 ผลกำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศกึษำ สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ ดังนี้

  บุคลากร

 ผูบ้รหิำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเหน็ตรงกนัว่ำ ครแูละบคุลำกรของโรงเรยีนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ กำรกำรบรหิำร

โรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ

 ผูบ้รหิำรบำงโรงเรยีนมคีวำมคิดเหน็ว่ำ ครไูม่เพยีงพอขำดครทูีเ่ป็นวิชำเอก เช่น คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

 งบประมาณ

 ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ โรงเรียนจัดสรรงบประมำณให้แต่ละ กิจกรรมนสำไปปฏิบัติ โดย

ให้แต่ละกจิกรรมประมำณกำรขอกำรใช้งบประมำณ โดยให้คสำนงึถงึควำมสสำคญั ควำมเหมำะสมและประโยชน์ท่ีได้

รับ

 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์

 ผูบ้รหิำรส่วนใหญ่มีควำมคดิเหน็ตรงกนัว่ำ โรงเรยีนอสำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับ กำรจัดทสำส่ือ วสัดุ อปุกรณ์

ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่กสำหนดไว้ในแผนกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเพียงพอ เหมำะสมกับผู้เรียน และส่งเสริมกำรเรียนรู้

ของผู้เรียน มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกสถำนที่ ทั้งนี้ให้ เหมำะสมกับบริบทสภำพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน
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 3.ผลกำรประเมินกระบวนกำร

 ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็น ดังนี้

 ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุร ีเขต 1 โดยกำรใช้ แบบสอบถำมพบว่ำ โดยรวมอยูใ่นระดับมำก เม่ือพจิำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน ลสำดับแรก ได้แก่ ครูมีกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง รอง

ลงมำโรงเรียนดสำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตำมตำรำงเรียนท่ีกสำหนด และโรงเรียนมีกำรแก้ไขปัญหำจุด

ด้อย ขยำยจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำร ตำมลสำดับ

 ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรุ ีเขต 1 โดยกำรสัมภำษณ์ ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ สรปุผลกำรสมัภำษณ์ได้ ดังน้ี

 ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของกำรดสำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่ง

กำรเรียนรู้วิชำชีพ ผู้บริหำรโรงเรียนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ ผู้บริหำร ครูร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์นโยบำย 

คู่มือกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมเข้ำใจตรงกัน มีควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่ง

เรียนรู้ อำคำร สถำนที่ และห้องปฏิบัติกำร ได้ปรับและออกแบบตำรำงเรียนที่เอื้อต่อกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็น

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ ตำมแนวทำง บริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่ลดเวลำเรียนและเพิ่มเวลำรู้โดยแนวกำรบริหำร

โรงเรียนสูก่ำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรูว้ิชำชีพ สร้ำงควำม ตระหนัก ควำมเข้ำใจในกำรดสำเนินงำนแกค่รผููส้อน และ

ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ครูมีควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆกันเป็นอย่ำงดี มีกำรออกแบบกิจกรรมท่ีหลำก

หลำย สอดคล้องกับช่วงวัย สนองควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียน ซึ่งอำจพิจำรณำจำกกิจกรรม

ที่โรงเรียนดสำเนินกำรอยู่ โดยเน้นกำรสร้ำง แรงจูงใจนักเรียนให้มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนโดย

เน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั จดักำร เรยีนรูแ้บบบรูณำกำร และกจิกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ครมีูกำรวเิครำะห์ผูเ้รียน

เป็นรำยบุคคล และจัดทสำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ ควำมสนใจ ควำมถนัด ควำมต้องกำร จสำแนกเป็นระดับชั้น

เรียน และเป็นรำยบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 4. ผลกำรประเมินผลผลิต

  ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็น ดังนี้

 ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรใช้ แบบสอบถำมพบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน ลสำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี รองลง

มำ นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ และ ครูและนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น 

ตำมลสำดับ

 ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ ดังนี้

 ผลกำรประเมินผลกระทบ

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่ำ

 มีควำมพงึพอใจในควำมสสำเรจ็ของโครงกำร ดังผล กำรปรบัปรงุพฤติกรรมของครผููส้อนให้รูจั้กยอมรบักำรเปลีย่นแปลง 

กำรนสำสิ่งใหม่ๆไปปรับใช้ มำกกว่ำกำรเรียนรู้จำกกำรทสำแบบฝึกและกำรท่องจสำ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

ผู้เรียน ครู ชุมชน เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม 
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  ผลกำรประเมินประสิทธิผล

 พบว่ำ นกัเรยีนมีพฒันำกำรเรยีนรูท่ี้ดีขึน้แต่ยงับำงคนทีมี่ปัญหำทำงกำรเรยีนรู ้ท่ีโรงเรยีนต้องพฒันำเสรมิให้

กับนักเรียน

 ผลกำรประเมินด้ำนควำมยั่งยืน

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 พบว่ำ 

มีกำรสรุปแนวคิดและประสบกำรณ์ที่ได้รับ และมีกำรนสำข้อมูลไปวำงแผนจัดทสำโครงกำรและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ในกำรทสำงำน

อภปิรายผล
 กำรศึกษำวิจัยกำรประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบกำรประเมิน แบบซิป (CIPP Model) [5] มีประเด็นตำม

วัตถุประสงค์ที่นสำมำอภิปรำยผล ดังนี้

 1.ด้ำนบรบิท พบว่ำ กำรประเมนิบรบิทของกำรบรหิำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรยีนรู้วิชำชพี สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก ผู้ปกครอง และผู้

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหำ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำร

เรียนรู้วิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำประสำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ มำ

ร่วมในกำรบรหิำร และโรงเรียนจดักำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรู้วชิำชีพ ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้ง

ด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง กับ ปรีดำ ศรีเศษมำตรย์ [6] ได้ทสำกำรประเมินโครงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญ มีจุดมุ่งหมำย เพื่อประเมินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โรงเรียนบ้ำน

ดอนกลอยหนองยำง ปีกำรศึกษำ 2552 ด้ำนบริบทอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อปรำกฏว่ำ วัตถุประสงค์

ของ โครงกำรเหมำะสมกับนโยบำยและควำมต้องกำรของสังคมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน ระดับท่ี 1 

วตัถปุระสงค์ของโครงกำรสำมำรถนสำไปปฏบิติัได้อย่ำงเหมำะสมอยูใ่นระดับมำก มค่ีำเฉลีย่ อยูใ่นลสำดบัที ่2 บุคลำกร

มีเจตคติที่ดีต่อโครงกำรมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกเป็นอันดับที่ 3 กับนโยบำยและควำมต้องกำรข้ออื่น ๆ  อยู่ในระดับ

มำกทุกข้อ

 2. ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ พบว่ำ กำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีน

รู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก ครู

และบคุลำกรของโรงเรียนมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนนิงำนเกี่ยวกบั กำรบริหำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแหง่กำร

เรยีนรูวิ้ชำชพี ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรบัปรงุและพฒันำปัจจยัต่ำงๆให้มีควำมพร้อมในกำรปฏบิติั 

และครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผลท่ีเอื้อต่อกำรกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำร

เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญำ ไชยโย [7] ได้ทสำกำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรม 

จริยธรรม นสำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวรำษฎร์บสำรุง อสำเภอเมือง สสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำกสำแพงเพชร เขต 1 ด้ำนปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำร พบว่ำ มีควำม เหมำะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมำก ทุก

โครงกำร มีรำยกำรทีมี่ควำมเหมำะสมเพยีงพอในระดับมำกทีส่ดุ คือ กำรสนบัสนนุของฝ่ำยบรหิำรและกำรสนบัสนนุ

ของผู้ปกครองและบุคลำกรในชุมชน

 3. ด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ กำรประเมินกระบวนกำรของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียน

รู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก ครู

มีกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเน่ือง โรงเรียนดสำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตำมตำรำง
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เรียนที่กสำหนด และโรงเรียนมีกำรแก้ไขปัญหำจุดด้อย ขยำยจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำร ซึ่ง

สอดคล้องกับ ศรำวุธ เมื่อบสน [8] ได้ทสำกำรประเมินโครงกำรแข่งขันควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โรงเรียนในสังกัด

เทศบำลเมืองกำญจนบรุ ีจงัหวดักำญจนบรุ ีโดยใช้แบบจสำลองซปิป์ (CIPP Model) ด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ กำรดสำเนนิ

งำนภำยในโครงกำร กำรดสำเนนิงำนตำมแผน ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรโครงกำรและกำรกสำกบั ติดตำม กำรดำเนนิ

งำนมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 

  4. ด้ำนผลผลิต พบว่ำ กำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก นักเรียนมี

ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ส่ือและเทคโนโลยี นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำน

กำรสื่อสำร แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ [9] ได้ทสำกำรประเมินเชิงระบบโครงกำร

โรงเรยีนมำตรฐำนสำกล ด้ำนผลผลติ พบว่ำ นกัเรยีนโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ด้ำน ควำม

เป็นเลิศวิชำกำรสื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบ

ต่อสังคมโลก อยู่ในระดับมำกและ มีกิจกรรมที่นักเรียนและครูจัดขึ้นเพื่อบริกำรสังคมด้วยจิตสำธำรณะ อย่ำงหลำก

หลำย รวมถึงได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันในเวทีระดับชำติและนำนำชำติมำกขึ้น 

   ผลกำรประเมินด้ำนผลกระทบ ประสทิธิผล และควำมยัง่ยนื ครผููส้อนมีควำมพงึพอใจต่อกำรบรหิำรโรงเรยีน

สู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยภำพรวม 

อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลำดับแรก ได้แก่ ครูสร้ำงบรรยำกำศที่กระตุ้นให้

นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง รองลงมำ ครูส่งเสริมสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

และ ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดที่สสำคัญมำกกว่ำกำรท่องจสำ ตำมลสำดับ สอดคล้องกับศูนย์วิจัยอีริด [10] ได้เสนอ

รำยงำนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรศึกษำเรื่องกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรเรียนคณิตศำสตร์ โดยกำรเลือกใช้

โปรแกรมซิปป์ มีวัตถปุระสงค์เพือ่ประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรเรยีนคณิตศำสตร์ของโรงเรยีน Des Moines 

(Lowa) ในปีกำรศึกษำ 1993-1994 โดยประเมินจำกนักเรียนจสำนวน 2,968 คน ผลกำรประเมินพบว่ำโรงเรียนทั่ว ๆ 

ไป ต้องกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้ห้องทดลองทสำให้นักเรียนสอบผ่ำนได้ร้อยละ 73 กำรประเมิน

โปรแกรมกำรศึกษำด้ำนกำรคิดคสำนวณมีร้อยละ 4 ในจสำนวนนักเรียน 785 คน สอบผ่ำน ส่วนด้ำนกำรให้บริกำรของ

ครูต่ำงให้ควำมคิดเห็นวำ่ควรจัดกำรเรียน กำรสอนในเรื่องกำรอ่ำนและกำรเขียนก่อนและในด้ำนควำมคิดเห็นของ

พ่อแม่ต้องกำรให้นักเรียน มีกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติจริง

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าผลการวจิยัไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้ 

 1. ด้ำนบรบิท ควรมกีำรบรหิำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี อย่ำงต่อเนือ่ง และจัดกจิกรรม

ได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้ด้ำนวชิำกำร และด้ำนปฏบัิติ เพรำะจะทสำให้เกดิกำรปรบัปรงุกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของสถำน

ศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ 

 2. ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ ควรมกีำรสนบัสนนุงบประมำณเพิม่เติม เพือ่นสำไปใช้ในกำรจดัซือ้ จดัหำสือ่ วสัดุ อปุกรณ์

ที่ทันสมัย และปรับปรุงสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมต่ำง ๆ  ได้อย่ำงพอเพียงและเหมำะ

สม 

 3. ด้ำนกระบวนกำร ควรมีกำรร่วมประชมุพดูคุยกันให้มำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเรือ่งของเวลำเรยีน และ

โรงเรียนควรมีกำรนิเทศ กสำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
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 4. ด้ำนผลผลิต ควรมีกำรติดตำมผลกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ เป็นระยะ

สมส่ำเสมอควรเน้นทักษะของนักเรียน เพื่อให้ทรำบจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้คสำแนะนสำข้อมูลย้อนกลับ และให้กำรช่วย

เหลือ ได้ทัน เพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้ตำมที่กสำหนดไว้ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 2. ควรประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำร

ศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 แบบบูรณำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

 3. ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของนักเรียนต่อกำรบริหำรโครงกำรของโรงเรียน เพื่อนสำไปเป็นแนวทำง

ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1
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