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รู ปแบบการบริหารชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน*
กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล** จิณณวัตร ปะโคทัง***สาธร ทรัพย์ รวงทอง****
(วันที่รับบทความ: 7 เมษายน 2563; วันแก้ ไขบทความ: 29 มิถนุ ายน 2563; วันตอบรั บบทความ: 30 มิถนุ ายน 2563)

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพปั ญหา และองค์ประกอบการบริ หารชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 2)สร้างรู ปแบบ 3)ทดลองรู ปแบบ และ4) ประเมินรู ปแบบ โดยผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง สัมภาษณ์ผูท้ รงคุณวุฒิ 9 คน ศึ กษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ 2 โรงเรี ยน ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 604 คน จัดสัมมนาอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อยืนยันรู ปแบบจ านวน 12 คน สอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการใช้
รู ปแบบกับกลุ่มตัวอย่าง 28 คน และประเมิ นรู ปแบบโดยการจัดประชุมประชาพิจารณ์ ผูเ้ กี่ ยวข้อง จานวน 20 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3)วิเคราะห์เนื้ อหา และ 4) การวิเคราะห์หาปั จจัยองค์ประกอบ
เชิงสารวจ ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีการปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมาก ปั ญหาของการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชี พ สู งสุ ดคือ ครู มีการเปิ ดชั้นเรี ยนเพื่อรับการนิ เทศชี้ แนะการจัดการเรี ยนการสอนจากเพื่อนร่ วมวิชาชี พและ
ผูบ้ ริ หารมีนอ้ ย องค์ประกอบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีค่า MSA
เท่ากับ .97 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง .50 - .84 ได้แก่ ด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่ วมกัน ด้านภาวะ
ผูน้ าร่ วมและสนับสนุน ด้านการร่ วมกันวางเป้ าหมายและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้านการร่ วมมือรวมพลัง
ด้านการสนับสนุนการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคคล และด้านการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ 2) รู ปแบบการ
บริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
นา ส่วนเนื้อหา และส่วนการนาไปใช้ 3) ผลการบริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพจากการใช้รูปแบบการบริ หาร
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในระดับโรงเรี ยน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และระดับ
เครื อข่ายโรงเรี ยน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 4) ผลการประเมินรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความ
เป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: รู ปแบบการบริ หาร, ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ, โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก, ยุคดิจิทลั
*

วิทยานิพนธ์หลักสู ตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
***
รองศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
****
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The Administrative Model of Professional Learning Community in the Digital Era of
Small-Sized Primary Schools under the Office of Basic Education Commission *
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Abstract
The purpose of this research was to propose an administrative model of professional learning community in
the digital era of small-sized primary schools under the office of basic education commission. As specific four aims;
1) to study the current conditions, problems and components of administration in professional learning community
2) to construct the model 3) to experiment the model and 4) to evaluate the model. The researcher studied the relevant
documents and researches, interviewed 9 experts, studied administration in professional learning community and
interviewed the administrators of 2 best practice schools, used questionnaires with 604 samples, Connoisseurship with
12 experts to confirm the model, studied the result of using the model with 28 participants of target group and evaluated
the model with 20 public hearing participants. The instruments were semi-structured interviews, five rating scale
questionnaires, data records and evaluation form. Statistics were mean, standard deviation, content analysis and
exploratory factor analysis. The research findings were as follow: 1) The current conditions of administration in
professional learning community of small-sized primary schools found that the implementation was at high level in
overall, the main problem showed that teachers have less chance to open classes for supervision and guidance in
teaching and learning from colleagues, administrators, and the components of administration in professional learning
community consisted of 6 components as shared values and vision, shared leadership and supporting, shared goals and
student learning accountability, collaboration, supportive structure and relationship, and reflective practice with .97
MSA and .05 - .84 of factor loading. 2) The model consists of 3 parts; introduction, content and implementation.
3) The result of professional learning community administration followed the model in school level was at the highest
level, and school network level was at high level in overall. 4) The result of model evaluation found that it was suitable
possible and useful at the highest level in overall
Keywords: Administrative Model, Professional Learning Community, Small-Sized Primary Schools, Digital Era
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บทนา
สานักงานคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน มีสถานศึ กษาในสังกัด 30,122 แห่ ง และเป็ น
สถานศึกษาที่ มีนกั เรี ยนต่ากว่า 120 คนลงมา 15,089 แห่ ง (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึ กษา,
2562: 37-38) ซึ่ งส่ วนใหญ่มีปัญหาสาคัญ 2 ประการ คื อ 1) นักเรี ยนจากสถานศึ กษาขนาดเล็กมีคุ ณภาพ
ค่อนข้างต่า อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนขาดความพร้อมทางด้านปั จจัย และ 2) สถานศึกษาขนาดเล็กส่ วนใหญ่
ขาดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561: 1)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาประชากรในวัยเรี ยนทุกคนให้มีทกั ษะที่ จาเป็ นในศตวรรษ ที่ 21 รวมถึงส่ งเสริ มและ
พัฒนาครู ให้ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมิ นผลที่ เน้นทักษะการคิ ดขั้นสู ง
(Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง (Active Learning) รวมทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ครู และบุคลากรทางการศึ กษาให้มีความรู ้ทกั ษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (กระทรวง ศึ กษาธิ การ, 2562: 49)
ตลอดจนรู ้จกั ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น
การบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กในยุคดิจิทลั เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นผูบ้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ และประสานการทางานใช้ กระบวนทัศน์ใหม่
โดยการประสานภาคี แนวร่ วม และใช้ชุมชนครู เป็ นฐาน ซึ่ งครู ควรมี บทบาทในการเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกและชี้ แนะแนวทาง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และบางครั้งอาจจะต้องเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้ไปพร้อม
กับผูเ้ รี ยนด้วย (จิณณวัตร ปะโคทัง, 2561: 19) รวมถึงใช้แนวทางปฏิรูปการศึกษาการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ซ่ ึ งกันและกัน (วิจารณ์ พานิ ช, 2555: 139) ซึ่ งการพัฒนา
การศึกษา พัฒนานักเรี ยน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สาเร็ จคื อมุ่งให้ครู ผูบ้ ริ หาร นักการศึ กษา
และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องร่ วมมือ รวมพลังกันพัฒนาวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอในรู ปแบบชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ อีกทั้งชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนและคุณภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Mathew R.S., 2019: 112; Rachellee L.B., 2019: 102) และการใช้
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยังสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก
หรื อโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ในโรงเรี ยนที่ มีงบประมาณขาดแคลน หรื อโรงเรี ยนที่ มีงบประมาณเพี ย งพอ
(Elizabelt J.S., 2018: 111) แต่ในการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถม
ศึกษาขนาดเล็กยังไม่ปรากฎรู ปแบบที่ชดั เจน
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพและนาเสนอรู ปแบบการ
บริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในทางการบริ หารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ให้เป็ นครู มืออาชีพ พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิ จิทลั รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บนั สภาพปั ญหา และองค์ประกอบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพในยุคดิจิทลั ของโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อทดลองรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อประเมินรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปสาระสาคัญเพื่อกาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดในการสร้างรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดงั นี้
รู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ ใช้กรอบแนวคิ ด ของ ธี ร ะ รุ ญเจริ ญ (2550: 162-163), รั ตนะ บัวสนธ์
(2554), อ านาท เหลื อ น้อ ย (2561: 198-203) และคนอื่ น ๆ มาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และประยุ ก ต์ ได้
องค์ประกอบของรู ปแบบพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่ วน 8 ด้าน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ส่ วนนา คือ 1)หลักการของ
รู ปแบบ 2)วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3) เป้ าหมายของรู ปแบบ ส่ วนที่ 2 ส่ วนเนื้ อหา คือ 1)องค์ประกอบ
ของรู ปแบบ 2)ระบบงานและกลไกของรู ปแบบ และส่ วนที่ 3 ส่ วนการนาไปใช้ คือ 1)วิธีการดาเนิ นงาน
ของรู ปแบบ 2)แนวทางการประเมินรู ปแบบ 3)เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จ
การบริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก จากการศึ กษา และวิเคราะห์สังเคราะห์ แนวคิ ด
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการบริ หารการศึ กษาของ ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2550: 12), สมาน อัศวภูมิ (2558: 17- 35), Bigs,
Birks, & Atkins (1980: 45-46), Edwards (1985: 20) และคนอื่น ๆ สรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ประสบผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ผลนั้น มีองค์ประกอบหลักในการบริ หารงาน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการบริ หารงานวิชาการ 2) ด้านการบริ หารงานบุคคล 3) ด้านการบริ หารงานงบประมาณ 4) ด้านการ
บริ หารงานทัว่ ไป โดยการขับเคลื่อนบริ หารจัดการด้วยทฤษฎีระบบ อันได้แก่ ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
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การบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พในยุคดิ จิทลั ซี่ งเป็ นการร่ วมแรง ร่ วมใจ ร่ วมมือ รวม
พลังกันของผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ในการทางานร่ วมกันบน
พื้นฐานของความเป็ นกัลยาณมิตรร่ วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ของครู และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรี ยน ที่ มีการนาเทคโนโลยีดิ จิทัลมาใช้ในกระบวนการบริ หารจัดการ การทางาน รวมถึ งการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการติดต่อสื่ อสารกับทุกคนอย่างรวดเร็ วในทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ
Social Online, Line, Facebook, Web Page, Google Applications for Education เป็ นต้ น ซึ่ งผู ้วิ จั ย ได้ ก รอบ
แนวคิ ดในการการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พในยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยการศึ กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากงานของ
วรลักษณ์ ชูกาเนิ ด (2557: 89-93), มนตรี แย้มกสิ กร (2559: 2-3), จิณณวัตร ปะโคทัง (2561: 19-21), สุ กญั ญา
แช่มช้อย (2561: 138-149), กระทรวงศึกษาธิ การ (2562: 32-38), Hord, S.M., Roussin J, L., & Sommers, W.A.
(2010: 115), Mathew R.S. (2019: 110-112), Rachellee L.B. (2019: 87-102), Danielle D. (2019: 77-88) และคน
อื่น ๆ ได้ องค์ประกอบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาด
เล็ก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้ างบรรทัดฐานและค่ านิ ยมร่ วมกัน 2) การร่ วมกันวางเป้ าหมายและ
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 3) การร่ วมมือรวมพลัง 4) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ 5) การสนับสนุ น
การจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคคล และ 6) ภาวะผูน้ าร่ วมและสนับสนุน
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ซึ่ งออกแบบวิจยั แบบลาดับชั้น
เชิงอธิ บาย (The Explanatory Sequential Design) โดยผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ การดาเนินงานวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพปั ญหา และองค์ประกอบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทราบสภาพปั จจุบนั สภาพปัญหา
และให้ได้องค์ประกอบเพื่อเป็ นกรอบแนวคิด ของรู ปแบบบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พในยุค
ดิจิทลั ของโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 คน และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบ 2 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั สภาพปั ญหา และองค์ประกอบการบริ หารชุ มชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
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3. สารวจความคิ ดเห็ นกับกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 302 โรงเรี ยน ๆ ละ 2 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน หัวหน้างานวิชาการ หรื อครู ผรู ้ ับผิดชอบงานชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ รวมทั้งสิ้ น 604 คน
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั สภาพปั ญหา และองค์ประกอบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั
ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สัง กัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จากประชากร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 14
จานวน 1,430 โรงเรี ยน ซึ่ งได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC เท่ากับ 0.80 ขึ้ นทุกข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98
4. วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ ของรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน โดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยการ
วิ เคราะห์ องค์ ประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA) และด้วยการหมุ นแกนแบบอ๊ อ บลี ค
(Oblique Rotation) ซึ่ งผูว้ ิ จัยกาหนดเกณฑ์ในการเลื อกองค์ประกอบที่ มีค่ าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) ที่ มี ค่ าตั้งแต่ 0.50 ขึ้ นไป และมี ค่ าไอแกน( Eigen Values) ที่ มากกว่ า 1 และมี ตัวแปรในแต่ ละ
องค์ประกอบ จานวนตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑ์ของไกเซอร์
ขั้ นตอนที่ 2 สร้ างรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พยุ คดิ จิ ท ัลในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการดังนี้
1. ยกร่ างรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประมวลประเด็นข้อมูลจากการศึ กษา
ข้อมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1
2. ตรวจสอบและประเมินรู ปแบบด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็ นไปได้ และ
ด้านความเป็ นประโยชน์ ของรู ปแบบโดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 12 คน
3. สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทลั ของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินความเหมาะสมของ
คู่มือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการนารู ปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
ยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปทดลอง
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ใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง จานวน 2 ระดับ คือ 1) ระดับโรงเรี ยน จานวน 1โรงเรี ยน และ 2) ระดับ
เครื อข่ ายโรงเรี ยน จานวน 7 โรงเรี ยน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รู ปแบบ คู่ มือการใช้รูปแบบ และ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยน
ที่ ผ่านการประเมิ นความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ มี ค่า IOC เท่ ากับ 1.00 ทุ กข้อ โดยเก็บข้อมู ลจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 28 คน ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการหรื อครู ที่รับผิดชอบงานชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ ครู ที่สอน ป. 3 และ ป. 6
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการใช้รูปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ใน
โรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดประชุ มเชิ ง
ปฏิ บตั ิ การการทาประชาพิ จารณ์ (Public Hearing) ซึ่ งผูร้ ่ วมประชุ มคื อ ผูอ้ านวยการเขตพื้ นที่ ศึ กษานิ เทศก์
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และครู รวมทั้งสิ้ น จานวน 20 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เอกสาร
ประกอบการทาประชาพิจารณ์ และแบบประเมินรู ปแบบ
สรุ ปผลการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาสภาพปั จจุบนั สภาพปั ญหา และองค์ประกอบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับสภาพปั จจุ บนั ของการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พยุค
ดิ จิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พบว่า โดย
ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (  = 3.58) สู งสุ ดคือ ผูบ้ ริ หารและครู มีการกระจายบทบาทความเป็ นผูน้ า และ
ผูต้ ามทางวิชาชีพ ซึ่ งเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.29)
2. ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาของการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สู งสุ ดคือ ครู มี
การเปิ ดชั้นเรี ยน เพื่ อรั บการนิ เทศ ชี้ แนะการจัดการเรี ยนการสอนจากเพื่อนร่ วมวิชาชี พ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญน้อย
3. ผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ ได้
ตัวแปรขององค์ประกอบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ้ น จานวน 118 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) เอกสาร
ตารา 45 ตัวแปร 2) งานวิจยั 63 ตัวแปร และ 3) สัมภาษณ์และศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ 10 ตัวแปร
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4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ การบริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการทดสอบ ค่า MSA ตามวิธี
ของ KMO มีค่าเท่ากับ .97 และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (EFA) พบว่า องค์ประกอบที่ มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มี 6 องค์ประกอบ ซึ่ งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .50 - .84 ได้แก่ 1) การสร้างบรรทัดฐาน
และค่ านิ ยมร่ วมกัน 2) ร่ วมกันวางเป้ าหมายและรั บผิดต่ อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน 3) การร่ วมมื อรวมพลัง
4) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ 5) การสนับสนุนการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคคล และ 6) ภาวะ
ผูน้ าร่ วมและสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการสร้ างรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พยุ คดิ จิ ทัลในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่ วน 8 ด้าน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ส่ วนนา คือ 1) หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3) เป้ าหมายของรู ปแบบ ส่ วนที่ 2
ส่ วนเนื้ อหา คื อ 1) องค์ประกอบของรู ปแบบ 2) ระบบงานและกลไกของรู ปแบบ และส่ วนที่ 3 ส่ วนการ
นาไปใช้ คือ 1) วิธีการดาเนินงานของรู ปแบบ 2) แนวทางการประเมินรู ปแบบ และ 3) เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จ
2. ผลการตรวจสอบและประเมินรู ปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
โดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 12 คน พบว่า รู ปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
และความเป็ นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.50) และระดับความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รู ปแบบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.82 )
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์และการสัมมนาอิ ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทาให้พบว่า องค์ประกอบในการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษาขนาดเล็ก ที่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย นาเรี ยง
องค์ประกอบใหม่ 6 องค์ประกอบ คื อ 1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิ ยมร่ วมกัน 2) ภาวะผูน้ าร่ วมและ
สนับสนุ น 3) ร่ วมกันวางเป้ าหมาย และรั บผิดต่ อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน 4) การร่ วมมื อรวมพลัง 5) การ
สนับสนุ นการจัดโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของบุ คคล และ 6) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ ซึ่ งสรุ ปเป็ น
รู ปแบบที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ส่ วน 8 ด้าน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนารู ปแบบและคู่มือการ
ใช้รูปแบบไปทดลองใช้ 2 ระดับ คือ ระดับโรงเรี ยน และระดับเครื อข่ายโรงเรี ยน ซึ่ งผลทดลองในแต่ละระดับ
ดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับผลการบริ หารตามรู ปแบบการบริ หาร
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พยุคดิ จิทัลในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรี ยน ในภาพรวม
ข้ อ

1
2
3
4
5
6

รายการ

ด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่ วมกัน
ด้านภาวะผูน้ าร่ วมและสนับสนุน
ด้านการร่ วมกันวางเป้าหมายและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้านการร่ วมมือรวมพลัง
ด้านการสนับสนุนการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคคล
ด้านการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
รวมเฉลีย่
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4.47
4.56
4.50
4.55
4.63
4.55
4.54

ระดับผลการบริหาร
S.D.
แปลผล

.20
.31
.27
.20
.25
.26
.23

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พจากการใช้รูปแบบในระดับ
โรงเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.54)
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับผลการบริ หารตามรู ปแบบการ
บริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พยุ คดิ จิ ทัลในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเครื อข่ายโรงเรี ยนในภาพรวม
ข้ อ

รายการ

1
2
3
4
5
6

ด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่ วมกัน
ด้านภาวะผูน้ าร่ วมและสนับสนุน
ด้านการร่ วมกันวางเป้าหมายและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้านการร่ วมมือรวมพลัง
ด้านการสนับสนุนการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคคล
ด้านการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
รวมเฉลีย่



4.45
4.48
4.43
4.54
4.54
4.41
4.48

ระดับผลการบริหาร
S.D.
แปลผล

.13
.21
.13
.23
.22
.18
.10

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พจากการใช้รูปแบบในระดับ
เครื อข่ายโรงเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.48)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมิ นการใช้รูปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พยุคดิ จิทัลใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงผลการประเมิ นรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ด้านความเหมาะสม/
ความเป็ นไปได้/ เป็ นประโยชน์ ตามองค์ประกอบของรู ปแบบในภาพรวม
ด้าน
1
2
3

รายการประเมิน



รวมเฉลีย่

4.66
4.46
4.69
4.61

ด้านความเหมาะสม
ด้านความเป็ นไปได้
ด้านความเป็ นประโยชน์
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.30
.21
.18

แปลผล
มากที่สุด
มาก
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มากที่สุด

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

113

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั
ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พบว่า ด้านความ
เหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.61)
อภิปรายผลการวิจยั
1. การศึ กษาสภาพปั จจุ บนั สภาพปั ญหา และองค์ประกอบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
1.1 สภาพปั จจุ บ ันของการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ช าชี พ ยุ ค ดิ จิ ทัลในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ในเรื่ องผูบ้ ริ หารและครู มีการ
กระจายบทบาทความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทางวิชาชี พ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารได้ให้
ความสาคัญกับการให้บทบาทของครู ทุกคนที่ มีความชานาญในเรื่ องนั้นได้เป็ นแกนนาในการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Danielle D. (2019: 77-88) ที่พบว่า การที่ครู ได้รับการมอบอานาจเป็ นผูน้ าและ
การทางานร่ วมกันของครู เป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
1.2 สภาพปั ญ หาของการบริ หารชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ท างวิ ช าชี พ ยุ ค ดิ จิ ทัล ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่ องครู มีการเปิ ดชั้นเรี ยนเพื่อ
รับการนิ เทศชี้ แนะการจัดการเรี ยนการสอนจากเพื่อนร่ วมวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญน้อย ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะโรงเรี ยนขนาดเล็กมีจานวนครู นอ้ ยทางานด้านการสอนเป็ นการสอนควบชั้นและต้องทางานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายจากโรงเรี ยน สอดคล้องผลงานวิจยั ของ นริ ศ ภูอาราม (2560: 229-230) ที่พบว่า สภาพปัจจุบนั
ของระบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสาหรับเครื อข่ายโรงเรี ยนประถมศึ กษา
ขนาดเล็กอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3 ผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พยุ คดิ จิ ทัลใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิ ยมร่ วมกัน 2) ร่ วมกันวางเป้ าหมายและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3) การร่ วมมือรวมพลัง 4) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ 5) การสนับสนุ นการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์
ของบุคคล และ 6) ภาวะผูน้ าร่ วมและสนับสนุ น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะทุ กองค์ประกอบมี ความสาคัญต่ อการ
บริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีเป้ าหมายสาคัญเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพการสอนของครู ซึ่ งจ าเป็ นต้องได้รั บความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ วรลักษณ์ ชู กาเนิ ด (2557: 5) ที่ พบว่า องค์ประกอบของชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู ใน
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บริ บทสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ร่วม ทีมร่ วมแรงร่ วมใจ ภาวะผูน้ าร่ วม การเรี ยนรู ้
และการพัฒนาวิชาชีพชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
2. การสร้างรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนประถมศึ กษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ผลการสร้ างรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พยุ คดิ จิ ทัลในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มี 3 ส่ วน 8 ด้าน ได้แก่ ส่ วนที่ 1
ส่ วนนา ประกอบด้วย 1) หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3) เป้ าหมายของรู ปแบบ ส่ วนที่ 2
ส่ วนเนื้ อหา ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบของรู ปแบบ 2) ระบบงานและกลไกของรู ปแบบ และส่ วนที่ 3 ส่ วน
การนาไปใช้ ประกอบด้วย 1) วิธีการดาเนิ นงานของรู ปแบบ 2) แนวทาง การประเมิ นรู ปแบบ 3) เงื่ อนไขสู่
ความสาเร็ จ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พยุคดิ จิทัลในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบหลักของรู ปแบบ 3
ส่ วนคือ ส่ วนนา ส่ วนเนื้อหา และส่ วนเงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อานาท เหลือน้อย
(2561: 201-203) ที่พบว่า ผลการสร้างรู ปแบบการบริ หารจัดการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ส่ วนนา ประกอบด้วย หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์
ของรู ปแบบ ส่ วนที่ 2 เนื้ อหา ประกอบด้วย ภาวะผูน้ า เรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชี พ ชุมชนกัลยาณมิตรการทางาน
เป็ นทีม การมีวิสยั ทัศน์ร่วม และโครงสร้างการพัฒนาชุมชน ส่ วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็ จ
2.2 ผลการตรวจสอบ และประเมินรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั
ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยการสัมมนา
อิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ ในด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความเป็ นประโยชน์ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะรู ปแบบการบริ หารชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั
ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก จาเป็ นจะต้องได้รับการยืนยันและให้ขอ้ เสนอแนะในหลายมุมมองเพื่อให้
ได้รูปแบบที่มีความถูกต้องและเหมาะสมมากที่ สุด สอดคล้องกับผลงานวิจยั อานาท เหลือน้อย (2561: 203) ที่
พบว่า ผลการตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารจัดการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตามความคิ ดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และผลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์และ
ผ่านการสัมมนาอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ รู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พยุคดิ จิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย สามารถนาเรี ยงใหม่
6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิ ยมร่ วมกัน 2) ภาวะผูน้ าร่ วมและสนับสนุ น 3) การ

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

115

ร่ วมกันวางเป้าหมายและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 4) การร่ วมมือรวมพลัง 5) การสนับสนุนการจัด
โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคคล 6) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
3. การทดลองใช้รู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ย นรู ้ ทางวิ ช าชี พ ยุ คดิ จิ ทัล ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
3.1 ระดับโรงเรี ยน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการประสานใน
การขอความร่ วมมือครู และบุคลากรในโรงเรี ยนเดี ยวกัน และผูบ้ ริ หารมีอานาจในการกากับ ดูแล ประสาน
ผูเ้ กี่ ยวข้องได้สะดวก สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปภาวี พิพฒั นาลักษณ์ (2557: 163) ที่ วิจยั พบว่า กลยุทธ์
การพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนร่ วม ตามแนวคิดภาวะผูน้ าที่ยงั่ ยืนประการหนึ่ งที่สาคัญคือ กลยุทธ์
การพัฒนาผูบ้ ริ หารเพื่อการประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก
3.2 ระดับเครื อข่ายโรงเรี ยน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก มีขอ้ จากัดในเรื่ องบุคลากรครู ที่ขาดแคลนไม่ครบชั้น จาเป็ นที่ประธานกลุ่มเครื อข่ายและผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนต้องร่ วมมือรวมพลังในพัฒนาครู ร่วมกัน ครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แนวปฏิบตั ิที่ดีร่วมกันในลักษณะ
โรงเรี ยนในโรงเรี ยน (School in School) เพื่ อเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่ อผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
Elizabeth J.S. (2018: 111-112) ที่ พบว่า การสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ ควรจัดให้เหมาะสมกับ
บริ บทของโรงเรี ยน และเหมาะสมกับธรรมชาติของชุมชนนั้น ๆ ซึ่ งนักการศึกษาจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้วิธีปรับการ
ใช้กระบวนการการสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์จากการทางานร่ วมกันให้มากที่สุด
4. ผลการประเมิ นรู ปแบบการบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พยุ คดิ จิ ทัล ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบที่มีคู่มือประกอบไว้ สาหรับการอธิ บายขั้นตอนการทดลองใช้
ไว้อย่างชัดเจนมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ อาทิ ไลน์ (line) เฟสบุ๊ค (Face book) กูเกิ้ลแอฟ สาหรับ
การเรี ยนการสอน (Google Applications for Education) อาทิ Google Classroom เข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการ
การเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน การร่ วมมือของผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึ กษา
ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่ วมตรวจเยี่ยมและสะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ทั้งในระดับโรงเรี ยนและระดับเครื อข่าย ที่เหมาะสมตามบริ บทและตรงกับความต้องการของสถานศึกษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เดชณรงค์ รอดซุง (2562: 87-100) ที่พบว่า รู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ
ด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บตั ิ การมี ความถู กต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์
ในระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งรู ปแบบตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และวิจยั ของ Rachellee L.B.
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(2019: 101-102) ที่ พบว่า ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พในสถานศึ กษาจะเกิ ดประโยชน์ เมื่อผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนได้ยื่นมือเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน และเป็ นผูน้ ารวมทั้งเป็ นผูช้ ้ ีแนวทางในการดาเนิ นการ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรส่ งเสริ มปั จจัยความสาเร็ จและลดปั ญหาอุปสรรคของการดาเนิ นการ
เพื่ อให้เ กิ ด ชุ มชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ทางวิ ช าชี พ ในการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ข องนัก เรี ยน อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งส่ งเสริ มความร่ วมมือกับสมาชิ กเครื อข่ายครู เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นในการออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประธานเครื อข่ าย ควรทาความเข้าใจ และจัดลาดับความสาคัญของแต่ละ
องค์ประกอบที่ เหมาะสมกับสภาพบริ บทของโรงเรี ยนและเครื อข่ายโรงเรี ยน เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั รู ปแบบบริ หารชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยนที่ มีขนาด
กลาง หรื อขนาดใหญ่ รวมทั้งโรงเรี ยนในสังกัดอื่น หรื อโรงเรี ยนที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากการวิจยั ใน
ครั้งนี้ เพื่อให้ได้รูปแบบที่หลาหลาย สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบริ บท
2. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพยุคดิจิทลั ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมีแนวทางและมีกลยุทธ์
ไปปรับใช้ในการบริ หารงานในสถานศึกษา
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