
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 ในครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะน าเสนอ ตามล าดับดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี

วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

1.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.4.2 ผลการวิ เคราะห์ ระดับความคิด เห็น เกี่ ยวกับ องค์ประกอบของชุมชน           

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

1.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  

2.1 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้ รูปแบบชุมชนแห่ง          
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  
1-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 2 

3.2 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  

3.3 ผลงานนักเรียนด้านความสามารถทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลังการใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด เพื่อหาตัวแปรจาก

เอกสาร โดยมีแหล่งข้อมูลของนักการศึกษา เอกสาร แนวคิด ที่น ามาวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 
4.1 ดังนี้ 

หมายเลข 1  คือ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551) 
หมายเลข 2  คือ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) 
หมายเลข 3  คือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) 
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หมายเลข 4  คือ จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557) 
หมายเลข 5  คือ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558) 
หมายเลข 6  คือ ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558); วิจารณ์ พานิช (2555) 
หมายเลข 7  คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558) 
หมายเลข 8  คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558) 
หมายเลข 9  คือ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) 
หมายเลข 10 คือ Hargreaves (2003); Hord (1997) 
หมายเลข 11 คือ Senge (1990); Senge (1994) 
หมายเลข 12 คือ DuFour & Eaker (1998) ; DuFour (2004) 
หมายเลข 13 คือ Stoll et al. (2003) 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน           
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ตัวแปร 
แหล่งข้อมูล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. การสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันและกันในเรื่องคุณค่า 
อุดมการณ์ ค่านิยม และการปฏิบัติที่ดี
ร่วมกัน 

             

2. การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้
ของผู้เรียน 

             

3. การท างานแบบร่วมมือรวมพลัง
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันของทุกคนในการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน 

             

4. การเรียนรู้ของครูและชุมชนที่ต้อง
ใจกว้าง เปิดรับค าชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

             

5. การนิเทศและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน 

             

6. เน้นหลักการสื่อสารแบบสองทาง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก้ือกูล 
ระหว่างกัน 

             

7. การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนร่วมกัน 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ) 

ตัวแปร 
แหล่งข้อมูล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. การปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็น
ของการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

             

9. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เพื่อนร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ 

             

10. แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน 

             

11. ประสานความร่วมมือในกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์    
ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน 

             

12. การเรียนรู้แบบกลุ่มหรือการ
ท างานเป็นทีม 

             

13. การมีส่วนร่วมในการบริหาร        
ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ      
ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล 

             

14. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน              

15. ประเมินผลต้องเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นไปเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในมุมมอง
กว้าง 

             

16. ภาวะผู้น าร่วม              

17. การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกันและมีการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

             
 
 

18. การสนับสนุนสภาวะแวดล้อม              

19. ชุมชนกัลยาณมิตร              
20. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน              

21. สร้างความตระหนักถึงการดูแล 
รักษา ทะนุถนอม การจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สื่อ เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในชุมชน 

             

22. หลักการสร้างเครือข่ายและการ
ติดตามผล 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์เอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากนักการศึกษา 13 คน พบว่า วิเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกันกับ
นักวิชาการได้ 22 ตัวแปร 

1.2 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อด าเนินการวิเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์              

ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ พิเชษฐ์  เกษวงษ ์(2556) 
หมายเลข 2 คือ วรลักษณ ์ ชกู าเนิด และเอกรินทร์  สังข์ทอง (2557) 
หมายเลข 3 คือ มินตรา  ลายสนิทเสรีกุล และปิยพงษ์  สุเมตตกิุล (2557) 
หมายเลข 4 คือ ปองทิพย์  เทพอารีย ์(2557) 
หมายเลข 5 คือ เฉลิมชาติ  เมฆแดง (2558) 
หมายเลข 6 คือ อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558) 
หมายเลข 7 คือ บังอร  เสรีรตัน์ (2559); วิทูล  ทาชา (2559)  
หมายเลข 8 คือ ศยามน  อินสะอาด  และคณะ (2559) 
หมายเลข 9 คือ สรศักดิ ์ นิมากร (2559); สุภาพ  ค าวาง (2559) 
หมายเลข 10 คือ เอกพล  อยู่ภกัดี และวลัลภา  อารรีัตน ์(2559) 
หมายเลข 11 คือ ชูชาต ิ พ่วงสมจติร (2560) 
หมายเลข 12 คือ  ปราณี  ไชยภักด ี (2560); พิมพ์อร  สดเอี่ยม (2560) 
หมายเลข 13  คือ วาสนา  ทองทวียิ่งยศ (2560); วิริยะ  วราย ุ(2560) 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 

ตัวแปร 
แหล่งข้อมูล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. ความเป็นผู้น าร่วม/ภาวะผู้น า              

2. การมีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย
ร่วมกัน 

             

3. การท างานเป็นทีม ทีมร่วมแรง
ร่วมใจและการมีส่วนร่วม 

             

4. ชุมชนกัลยาณมิตร              
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ตารางที่ 4.2(ต่อ) 

ตัวแปร 
แหล่งข้อมูล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. โครงสร้างการบริหารชุมชน              

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ 

             

7. การติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

             

8. การลงมือปฏิบัติ วิจัยและทดลอง              

9. มุ่งผลลัพธ์การบริหาร              

10. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

12. การจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศสถานศึกษา 

             

13. สนับสนุนให้เกิดการสื่อสาร    
สองทางระหว่างครูผู้ปกครอง และ
นักเรียนด้วยช่องทางการสื่อสารที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

             

14. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน              

15. ทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา 

             

16. ทักษะในการผลิตสื่อการสอน 
ทักษะการสอน เทคนิควิธีการสอน 

             

 
 

จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์จากงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า วิเคราะห์ 
ตัวแปรที่สอดคลอ้งกันกบันักวิชาการได ้16 ตัวแปร 
 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในขั้นตอนนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ตัวแปรจากการสัมภาษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
หมายเลข 1  คือ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 
หมายเลข 2  คือ รศ.ดร.มนสิช สิทธสิมบูรณ์ 
หมายเลข 3  คือ นายขจิตพันธ์ สวุรรณสิริภักดิ ์
หมายเลข 4  คือ นายจิณณภทัร พิบูลวิทิตธ ารง 
หมายเลข 5  คือ นายนฤภพ ขันทับไทย 
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ตัวแปร 
แหล่งข้อมูล 

1 2 3 4 5 
1. การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

2. การกระจายความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ      

3. การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการท างานร่วมกัน      

4. การแสวงหาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      

5. การบริหารการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      

6. วิสัยทัศน์ร่วม      

7. ทีมร่วมแรงร่วมใจ      

8. ภาวะผู้น าร่วม      
9. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ      

10. ชุมชนกัลยาณมิตร      

11. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน      

12. ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง      
13. เง่ือนไขการสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์      

14. การจัดการความรู ้      

15. การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
16. การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนเองและวางแผน      

17. มีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน      

18. การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์      

19. การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม      

20. การควบคุมเกณฑ์มาตรฐาน      

21. การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม      

22. การก าหนดความผูกพันตอ่เนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ ์      

23. วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้      

24. การมุ่งการเรียนรู้      

25. การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม      

26. แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักเรียน 

     

27. ทีมและเครือข่ายการเรียนรู ้      

28. การประยุกต์การเรียนรูท้ี่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์      

29. การก าหนดกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ      



122 

ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 
จากตารางที่  4.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พบว่า วิเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกันได้ 49 ตัวแปร 
 
ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์เอกสารการ แนวคิด และทฤษฎี จ านวน 22 ตัวแปร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 16 ตัวแปร และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 49 ตัวแปร และ
น าตัวแปรที่ได้ทั้งหมด 87 ตัวแปร ซึ่งได้ตัวแปรที่มีสอดคล้องกันมาท าการสร้างแบบสอบถาม จ านวน 

ตัวแปร 
แหล่งข้อมูล 

1 2 3 4 5 
30. การประชุมหาทางออกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน      

31. การขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกใหม่      
32. การสร้างความตระหนักร่วมกัน      

33. การเรียนรู้ของทีม      

34. ความรอบรู้แห่งตน      

35. หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี      

36. หลักการมีส่วนร่วม      

37. หลักของผู้มีส่วนได้เสีย      

38. หลักความสนใจ      

39. หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี      
40. หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล      

41. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน      

42. ร่วมกันรับผิดชอบ      

43. การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน      

44. ความมุ่งมั่นแห่งตน      

45. รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง      

46. การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์      

47. การรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน      

48. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน      

49. การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการท างานร่วมกัน      
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74 ข้อ แล้วท าการสอบถามผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 124 คน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

1.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 124 ฉบับ ได้ตอบกลับมา
จ านวน 124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตารางประกอบค าบรรยาย ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงคา่ความถี่และค่าร้อยละข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
43 
81 

 
34.68 
65.32 

รวม 124 100 
อาย ุ

ต ่ากว่า 31 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

 
11 
35 
47 
31 

 
8.84 
28.18 
37.57 
25.41 

รวม 124 100 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
87 
37 

 
70.17 
29.83 

รวม 124 100 
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 จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
 ด้านเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 65.32
และเพศชาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.68 

ด้านอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.57 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 และอายุต ่ากว่า 31 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามล าดับ 

ด้านระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 70.17 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83  

1.4.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 การมีผู้น าที่ดีมีทกัษะการคิด การคดิวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

3.69 1.41 มาก 

2 การเป็นผู้น าร่วม 3.49 1.33 ปานกลาง 
3 การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.56 1.36 มาก 
4 การเป็นผู้น าที่ให้โอกาสและแบ่งปันกัน 3.75 1.39 มาก 
5 การปฏิบัติตนต่อกันและกัน 3.75 1.38 มาก 
6 การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกันในชุมชน 3.63 1.43 มาก 
7 ความมุ่งมั่นแห่งตน 3.52 1.29 มาก 
8 รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง 3.63 1.33 มาก 
9 ความสามารถในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 3.41 1.33 ปานกลาง 
10 ความมุ่งมั่นในงานอยา่งต่อเน่ือง 3.55 1.40 มาก 
11 การให้โอกาสความเป็นผู้น าทางวิชาชพีอย่างทัว่ถึง 3.62 1.38 มาก 
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ตารางที่ 4.5(ต่อ) 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

12 การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้น ากันและกัน 3.65 1.39 มาก 
13 การมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชนที่ด ี 3.66 1.40 มาก 
14 การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 3.66 1.38 มาก 
15 การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน 3.55 1.41 มาก 
16 ติดตามผลจากการปฏิบัติที่ดีที่สดุของสมาชิกในชมุชน 3.48 1.33 ปานกลาง 
17 การประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์

ในภารกจิร่วม 
3.56 1.36 มาก 

18 การแบ่งปันให้สมาชิกปฏิบัติอย่างทั่วถึง 3.45 1.39 ปานกลาง 
19 การมีความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์ 3.69 1.18 มาก 
20 การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้น าที่ดี 3.53 1.36 มาก 
21 การมีทักษะการเป็นผู้น าร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ

สื่อสารกันด้วยดี 
3.46 1.32 ปานกลาง 

22 การส่งเสริมครูในการวางแผนและพัฒนาความเป็นผู้น าของตนเอง  3.60 1.36 มาก 
23 ความรอบรู้แห่งตนของครูผู้เป็นสมาชิกในชุมชน 3.69 1.38 มาก 
24 การเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรม 3.67 1.31 มาก 
25 การคิดอย่างเป็นระบบ 3.64 1.37 มาก 
26 หลักความสนใจใฝ่รู้ 3.78 1.37 มาก 
27 การเป็นผู้น าทางนวัตกรรมและการวิจัย 3.81 1.18 มาก 
28 ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือร่วมพลัง 3.55 1.36 มาก 
29 การตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและงานที่บริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.70 1.24 มาก 

30 การเรียนรู้ของทีมงานร่วมกัน 3.60 1.32 มาก 
31 การสร้างความตระหนักร่วมกันที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.47 1.34 ปานกลาง 
32 การวางแผนและก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 3.48 1.30 ปานกลาง 
33 การท างานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ

ทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
3.45 1.29 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

34 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 3.52 1.30 มาก 
35 การประสานความร่วมมือในกิจกรรม ที่มวีัตถุประสงค์และ

เป้าหมายในการเสริมสรา้งชุมชนการเรียนรู้รว่มกัน 
3.67 1.36 มาก 

36 การมีสว่นร่วมในการบรหิาร ร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมตดัสินใจ และร่วมประเมินผล 

3.79 1.39 มาก 

37 การเรียนรูร้่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้อยา่ง
สร้างสรรค ์

3.74 1.28 มาก 

38 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล  แบบกัลยาณมิตร 3.62 1.41 มาก 
39 การรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 3.70 1.41 มาก 
40 การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อมั่นไว้วางใจในการ

ท างานรว่มกัน 
3.66 1.45 มาก 

41 ความเป็นทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ 3.67 1.28 มาก 
42 การวางแนวปฏิบัติที่ดีรว่มกัน 3.70 1.24 มาก 
43 การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน มกีารวิจัยและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.74 1.31 มาก 

44 การน าแนวคดิและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของ
นักเรียน 

3.78 1.27 มาก 

45 การติดตามผลจากการลงมือท าและร่วมเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติ ที่ดีต่อกัน 

3.53 1.29 มาก 

46 การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.78 1.22 มาก 
47 การปรึกษาหารือพูดคุยในการเสริมสร้างการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
3.85 1.21 มาก 

48 การเผชิญกับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู ดว้ยเหตุผล 3.86 1.28 มาก 
49 การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาอย่างรอบด้าน 3.71 1.29 มาก 
50 การสร้างเครือข่ายและการตดิตามผลจากการสะท้อนคิด 3.97 1.33 มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

51 หลักการสื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูล
ระหว่างกัน  แบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างทีด่ี 

3.73 1.20 มาก 

52 การประชุมหาทางออกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.00 1.25 มาก 

53 การสร้าง  การจดัเก็บ  การน าไปใช้ขององค์ความรู้ที่ดี
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.69 1.14 มาก 

54 การจดัการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 3.77 1.16 มาก 
55 การสนับสนุนการเรียนรูแ้บบกลุ่ม และบุคคลอย่าง      

เท่าเทียมกันและเสมอภาค 
3.78 1.19 มาก 

56 การแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง 3.84 1.16 มาก 
57 การบริหารการเรียนรู ้และพัฒนาวิชาชีพอยา่งเสมอภาค 3.86 1.18 มาก 
58 การเน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.86 0.83 มาก 
59 การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพือ่การเรียนรู้ของนักเรียนและ

คร ู
3.80 1.17 มาก 

60 การก าหนดความผูกพันและมีการตรวจสอบผลลพัธ์ 4.09 1.03 มาก 
61 การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ 3.71 0.96 มาก 
62 การมีเง่ือนไขที่สนับสนุนการด าเนินงาน 3.38 1.12 ปานกลาง 
63 เง่ือนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ 3.81 0.94 มาก 
64 มีโครงสรา้งสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ้ 3.97 0.80 มาก 
65 มีกรรมการชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหาร

จัดการชุมชนทีด่ ี
3.78 0.92 มาก 

66 การเป็นชุมชนกัลยาณมติร 3.87 0.93 มาก 
67 มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร 3.85 0.99 มาก 
68 การมวีัฒนธรรมร่วมมอืกนัที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน 4.14 0.96 มาก 
69 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกทั้งภายในและ

ภายนอก 
4.06 0.82 มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

70 วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้
ร่วมกัน 

3.69 0.89 มาก 

71 การสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน 3.55 1.22 มาก 
72 มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพร่วมกัน 
3.75 1.30 มาก 

73 มีการสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.91 1.33 มาก 

74 มีการสร้างวสิัยทัศน์รว่มกนั 3.81 1.33 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.70 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในภาพรวม ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต ่าสุดของระดับมาก อยู่ระหว่าง 
3.51 – 4.14 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.45 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต ่าสุดของระดับปาน
กลางอยู่ระหว่าง 3.38 – 3.49 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหว่าง 1.12– 1.39 

1.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและความเหมาะสมของตัวแปรองค์ประกอบของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ด้วยค่า KMO โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์สถิติขั้นสูง คือ สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้ประเภทการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง       
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ตัวแปร และความเหมาะสมของตัวแปรองค์ประกอบ ด้วยค่า KMO และการทดสอบ Barlett’s Sphericity 
Test    

การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ขั้นตอนนี้เป็น
การน าความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) เพื่อใหท้ราบองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรวีัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ต่อไปนี ้

ทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่า คือ  

1) ค่า KMO และ Bartlett’s Test โดยดูค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) ที่มีค่ามาก (เข้าใกล้หนึ่ง) และ 

2) ค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity: 
H0: ตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม   

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1: ตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา

เขตจตุรวิทย์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีความสัมพันธ์กัน 
โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0.5 (Sig ≤ .05) ว่า ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ ดังปรากฏในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .863 
Bartlett's Test of Sphericity          Approx. Chi-Square 
                                                        df 
                                                        sig 

17832.315 
2701 
.000 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า จากการทดสอบ ค่า MSA ตามวิธีของ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .863 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 74 ตัวแปรของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  นั้นเป็นจ านวนข้อมูลที่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใช้สถิติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะว่าค่า KMO มีค่ามากกว่า .05 และ
เข้าใกล้ 1 และเมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ซึ่งพบในลักษณะ
เดียวกันคือ ค่า Chi-Square เท่ากับ 17832.315  ค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึง
ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งแสดงว่า ค่าเมททริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  ทั้ง 74 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันท าให้สามารถน าข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor analysis) ได้ 
 ท าการสกัดปัจจัย (factor extraction) ด าเนินการโดยวิธีวิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(principle component analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบอ๊อบลีค (oblique rotation) (แบบมุม
แหลม) ด้วยวิธีโพรแมกซ์ (Promax rotation) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบที่มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งเป็นค่าน ้าหนักที่มีนัยส าคัญในทาง
ปฏิบัติ (practically significant) มีค่าไอเกน (eigen values) ที่มีค่ามากกว่า 1 และมีตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบจ านวนตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑ์ของไกเซอร์ (Kaiser’s Criterion) ซึ่งได้จ านวน
องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  

 

องค์ประกอบ 
(component) 

Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation sums of 
squared loadings 

ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร 

(Eigen values) 

ค่าความแปรปรวน
ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความแปรปรวน
สะสม ร้อยละ

(Cumulative %) 
1 20.741 28.029 28.029 19.630* 
2 14.457 19.536 47.565 14.104* 
3 6.161 8.326 55.891 9.522* 
4 4.234 5.722 61.613 5.571* 
5 3.221 4.353 65.966 4.516* 
6 2.309 3.120 69.085 4.721* 
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ตารางที่ 4.7(ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
(component) 

Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation sums of 
squared loadings 

ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร 

(Eigen values) 

ค่าความแปรปรวน
ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความแปรปรวน
สะสม ร้อยละ

(Cumulative %) 

7 2.201 2.974 72.060 5.989* 
8 1.592 2.151 74.211 4.317* 
9 1.495 2.020 76.231 2.441 
10 1.344 1.816 78.047 2.741 
11 1.084 1.465 79.512 3.177 
12 1.019 1.377 80.889 4.354 

 * องค์ประกอบที่มีจ านวนตัวแปร 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 0.50 ขึ้นไป 
  

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเก็น (eigen values) มากกว่า 1 มีจ านวน 
12 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดร้อยละ 80.889 แต่เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป มีค่าไอเก็น (eigen 
values) มากกว่า  1 และมี ตั วแปรอธิบายองค์ประกอบตั้ งแต่  3 ตั วขึ้ น ไป  พบว่า  มี เพี ยง                 
8 องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ องค์ประกอบที่ 1-8 ส่วนองค์ประกอบที่ 9-12  
ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรที่ 3, 5, 18, 48 และ 62  
 ส าหรับองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 8 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1-8 นั้น 
ซึ่งหมุนแกนแล้ว องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเก็น (Eigen values) สูงสุดเท่ากับ 19.630 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 28.029 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเก็น (Eigen values) มีค่าเท่ากับ
14.104 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 19.536 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเก็น 
(Eigen values) มีค่าเท่ากับ 9.522 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 8.326 และ
องค์ประกอบอื่น ๆ มีค่าไอเก็น (Eigen values) และความสามารถใช้ในการอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดค่อยๆ ลดลงตามล าดับ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว พบว่า สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ทั้งหมดร้อยละ 74.211 (28.029+19.536+8.326+5.722+4.353+ 
3.120+2.974+2.151) เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผู้วิจัยได้เรียงล าดับที่องค์ประกอบ ดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่  4.8 องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม              
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 

องค์ประกอบที่  จ านวนตัวแปร ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
1 11 .623-.871 
2 16 .701-.950 
3 23 .639-.923 
4 4 .803-.867 
5 3 .585-.760 
6 5 .542-.731 
7 3 .506-.879 
8 4 .527-.813 

รวม 69 .506-.950 

 

 จากตารางที่  4.8 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  8 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่  1 มีจ านวนตัวแปร 11 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .623-.871

องค์ประกอบที่  2 มีจ านวนตัวแปร 16 ตัวแปร  มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .701-.950 

องค์ประกอบที่  3 มีจ านวนตัวแปร 23 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .639-.923 
องค์ประกอบที่  4 มีจ านวนตัวแปร 4 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .803-.867

องค์ประกอบที่  5 มีจ านวนตัวแปร 3 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .585-.760 
องค์ประกอบที่  6 มีจ านวนตัวแปร 5 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .542-.731 
องค์ประกอบที่  7 มีจ านวนตัวแปร 3 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .506-.879 

องค์ประกอบที่  8 มีจ านวนตัวแปร 4 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .527-.813              

รวมจ านวนตัวแปรทั้งสิ้น 69 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .506-.950 มีตัวแปรที่ไม่
เข้าเกณฑ์ จ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ 3, 5, 18, 48 และ 62 ได้ผลการวิเคราะห์ค่าน ้าหนักของ
องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  และตั้งชื่อองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบได้ดังแสดง
ในตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงคา่น ้าหนักขององค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวชิาชพี 

 
ตัวแปร 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

54 การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง .871 1 
57 การบริหารการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ .851 2 

53 
หลักการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บและ
การน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี 

.838 3 

52 
การประชุมหาทางออกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

.827 4 

56 การแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติ .806 5 

51 
เน้นหลักการ สื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกื้อกูลระหว่างกัน 

.761 6 

55 
การสนับสนุนการเรียนรูข้องกลุ่ม และบุคคลอย่างเท่า
เทียมกัน 

.746 7 

47 
การปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

.682 8 

44 
แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยน
แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน 

.664 9 

46 การส่งเสริมแหล่งเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีสารสนเทศ .646 10 
49 การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .623 11 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  9.522 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  8.326 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมี

องค์ประกอบที่สังเกตได้ จ านวน 11 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .623 ถึง .871 
มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 9.522 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ากับ 8.326 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 11 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 1 
ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ” 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม 
 

ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

36 
การมีสว่นร่วมในการบรหิาร ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมประเมินผล 

.950 1 

34 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน .928 2 
32 การวางแผนและก าหนดเป้าหมายร่วมกัน .924 3 
38 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล .915 4 
30 การเรียนรู้ของทีม .914 5 

35 
ประสานความร่วมมือในกจิกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรูร้ว่มกัน 

.910 6 

39 การรับผิดชอบต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนร่วมกัน .908 7 
40 การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการท างานรว่มกัน .896 8 

33 
การท างานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนในการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน 

.883 9 

37 การเรียนรูร้่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ .876 10 
31 การสร้างความตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน .875 11 
41 ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ .820 12 
28 ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมอืร่วมพลัง .800 13 
43 การแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการวจิัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .760 14 
29 ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  .730 15 
42 มีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน .701 16 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  14.104 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  19.536 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีมซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้ 
จ านวน 16 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .701 ถึง .950 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 14.104 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ19.536 ซึ่งแสดงว่า
องค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 16 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 2 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่ 2 ว่า “การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม” 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม 

ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

13 คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี .923 1 
14 การประยุกต์ใช้ความรู้ .921 2 
25 การคดิอย่างเป็นระบบ .921 3 
20 การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้น าที่ดี .921 4 
12 การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้น า .919 5 

22 
การให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนเองและ
วางแผน 

.917 6 

17 การประยุกต์การเรียนรู้ทีเ่กิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ .914 7 
23 ความรอบรู้แห่งตน .907 8 
9 การรวบรวมความคิดสรา้งสรรค์ .906 9 
15 การสร้างความสัมพันธ ์ .904 10 
7 ความมุ่งมั่นแห่งตน .899 11 
2 ร่วมเป็นผู้น า .890 12 
21 การมีทกัษะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารทีด่ ี .878 13 
6 การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน .866 14 
11 การกระจายความเป็นผู้น าทางวิชาชพี .863 15 
4 ความเป็นผู้น าที่สนับสนุนและแบ่งปัน .859 16 
27 ผู้น าทางนวตักรรมและการวจิัย .855 17 
10 ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง .829 18 

1 
หลักการมีผู้น าที่ดีมีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา 

.809 19 

8 รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง .804 20 
26 หลักความสนใจ .792 21 
24 เป็นผู้น าในการสรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ ๆ อยูเ่สมอ .676 22 
19 การมีความคดิสรา้งสรรคแ์บบกลุ่ม .639 23 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  19.630 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  28.029 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได้
จ านวน 23 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .639 ถึง .923 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 19.630 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ากับ 28.029 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้  ทั้ ง 23 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบที่ 3 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 3 ว่า “การเป็นผู้น าร่วม” 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน 
 

ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

74 สร้างวิสัยทัศน์ร่วม .867 1 

73 
การสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

.865 2 

72 
มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณข์องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี 

.856 3 

71 การสร้างคา่นิยมและเป้าหมายร่วมกัน .803 4 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  5.571 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  5.722 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 การมวีสิัยทัศน์ร่วมกันซึ่งมีองค์ประกอบที่สังเกตได ้
จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .803 ถึง .867 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 5.571 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 5.722 ซึ่งแสดง
ว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 4 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัย        
จึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า “การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน” 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน 
 

ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

64 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน .760 1 
63 เง่ือนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ .666 2 

69 
การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกทั้งภายในและ
ภายนอก 

.585 3 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  4.721 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  3.120 

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน ซึ่งมี
องค์ประกอบที่สังเกตได้ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .585 ถึง .760 
ซึ่งมีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.721 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 3.120 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบที่ 5 ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 5 ว่า “การก าหนดโครงสร้างการบริหาร
ชุมชน” 

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร 
 

ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

66 ชุมชนกัลยาณมิตร .731 1 
67 ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร .705 2 

65 
หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหาร
จัดการชุมชนทีด่ ี

.686 3 

68 การมวีัฒนธรรมร่วมมอืกนัที่เน้นไปที่การเรียนรู้ .619 4 
70 วัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ .542 5 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  4.516 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  4.353 
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า องค์ประกอบที่ 6  การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ซึ่งมีองค์ประกอบที่
สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .542 ถึง .731 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.516 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 
4.353 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 6 ได้ดี
ที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 6 ว่า “การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร” 

 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่ 7 การตดิตามผลความส าเร็จ 
 

ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

45 ติดตามผลจากการลงมือท าและเรียนรู้จากการปฏิบัติ .879 1 

16 
ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด 
และสภาพปัจจุบัน 

.715 2 

50 หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผล .506 3 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  5.989 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  2.974 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเร็จ ซึ่งมีองค์ประกอบที่
สังเกตได้ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .506 ถึง .879 มีค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 5.989 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 
2.974 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 7 ได้ดี
ที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 7 ว่า “การติดตามผลความส าเร็จ” 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลพัธ์การบริหารชุมชน 
 

ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 
อันดับ 

61 การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ .813 1 
58 การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน .641 2 
59 การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพือ่การเรียนรู้ของนักเรียนและครู .533 3 
60 การก าหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ ์ .527 4 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)      =  4.317 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน                        =  2.151 
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จากตารางที่  4.16 พบว่า องค์ประกอบที่  8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชนซึ่งมี
องค์ประกอบที่สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักขององค์ประกอบที่สังเกตได้ตั้งแต่ .527 ถึง .813 มี
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.317 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ากับ 2.151 ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบที่สังเกตได้ ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบที่ 8 
ได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 8 ว่า “การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน” 

หลังจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลดังนี ้

 
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2  
 วัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบ 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ให้กับโรงเรียนได้น าไปใช้ 
 2. เพื่อให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์น ารูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไปใช้ได้ 
 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามรูปแบบ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 2. เพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 
 3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ไปสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทดังนี้ 

1. สร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง โดยศึกษาท าความเข้าใจ
คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในส่วนของ
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการด าเนินงานให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน
ตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบฯ 

3. เป็นผู้น าในการวางแผนและร่วมกันสร้างข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามคู่มือ 
ตลอดจนร่วมอภิปรายถึงรายละเอียดการด าเนินงาน และวางแผนเตรียมการด้านวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร 
ระยะเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

4. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครูผู้สอน และบุคลากร โดยก าหนดบทบาท หน้าที่ 
ทบทวนการด าเนินงานตามรายละเอียดของการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนการติดตามการ
ด าเนินงาน 

5. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายร่วมพัฒนาอื่น เพื่อร่วมอ านวยความสะดวก 
และสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. จัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม บริหารงานด้วยความเสมอภาค และ
ยุติธรรม สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

7. ติดตาม นิเทศ การด าเนินงานตามคู่มือประชุมร่วมกับบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะใน     
การพัฒนาปรับปรุงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
 8. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติ งานแบบกัลยาณมิตร มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ครูผู้สอน มีบทบาทดังนี้ 
1. ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ในภาพรวม และขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นวิธีด าเนินการ เพื่อให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

2. เอาใจใส่ รับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมายไว้และท างานอย่างเต็มความสามารถมี
การท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้ 

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนา และด าเนินการตามองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

5. พัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้
มีความสามารถในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ 

6. จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

7. มีส่วนร่วมในการประเมินผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 นักเรียน มีบทบาทดังนี้ 
 1. รับฟัง เพื่อตระหนัก และท าความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน  

2. เสนอความต้องการของนักเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

3. เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมด้วยความเต็มใจรับทราบผล
การตรวจสอบ และผลการด าเนินงาน 
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1. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
   สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 69 ตัวแปร สามารถก าหนดเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม  
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม  
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน  
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร  
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเร็จ  
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน  

   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  สามารถ
สร้างเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ดังนี ้

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม  
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม  
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน  
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร  
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเร็จ  
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน  
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  รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

 (Professional Learning Community : PLC) 
  

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  4.1   รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ 

โรงเรียนสตรวีัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนิูปถัมภ์  
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
จากภาพที ่4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดงันี้  
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บ
การน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีและการแบ่งปันบทเรียนออนไลน์สู่การปฏิบัติ  ซึ่งมีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
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1.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้วยบริบทชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่มีการท างานร่วมกัน โดยมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ ผ่านการประเมินระดับชาติเพื่อน ามาใช้ในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผล และผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
ตามแนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารที่จ าเป็นส าหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันพัฒนาสมาธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

1.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพโดยใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.6 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพแบบน าตนเองของครูอย่างต่อเน่ือง 

1.7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน 

1.8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.9 ผู้บริหารน าหลักการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพมาปรับใช้ตามแนวทางการ
ด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้          
ให้เป็นไปตามหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
สื่อสาร 2 ภาษาตามบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างเข้มข้นตามข้อเสนอแนะของ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.11 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยได้มีการเผยแพร่ในหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ  
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องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม 
การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม หมายถึง การวางแผนและก าหนดเป้าหมายร่วมกัน       

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ของทีม หลักการมีส่วนร่วม ร่วมกันรับผิดชอบ          
การส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการท างานร่วมกัน ในการร่วมมือกันปฏิบัติงาน 
การเรียนรู้ร่วมกัน และในการประยุกต์ใช้ความรู้ การสร้างความตระหนักร่วมกัน ทีมและเครือข่าย      
การเรียนรู้ ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง และมีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ซึ่งมีแนวทาง       
การด าเนินงาน ดังนี ้

2.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครองนักเรียน และผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ         
ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล 

2.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้น าชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 

2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้น าชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการวางแผนและก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 

2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้น าชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 

2.5 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้น าชุมชนจัดกลุ่มย่อยในรูปของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการเรียนรู้เป็นทีม ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นทีมงานเพื่อการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

2.6 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้น าชุมชนประสานความรว่มมือในกจิกรรมการพัฒนาตา่ง ๆ ที่มีวตัถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้รว่มกัน 

2.7 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน 
2.8 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการท างาน

ร่วมกัน 
2.9 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการท างานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคน

ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน 
2.10 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2.11 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการสร้างความตระหนักร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2.12 ผู้บริหารและครูผู้สอนสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
องค์กรอื่น ๆ 

2.13 ผู้บริหารและครูผู้สอนปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วม
พลังในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.14 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนในการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2.15 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  

2.16 ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรียน และผู้น าชุมชนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 

 
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม 
การเป็นผู้น าร่วม หมายถึง การปฏิบัติส่วนบุคคล การประยุกต์ใช้ความรู้ การคิดอย่างเป็น

ระบบ การควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้น าที่ดี การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนภาวะผู้น า การ
ให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนเองและวางแผน การประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ความรอบรู้แห่งตน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์ 
ความมุ่งมั่นแห่งตน ร่วมเป็นผู้น า การมีทักษะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารที่ดี การ
สนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน การกระจายความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ ความเป็นผู้น าที่สนับสนุน
และแบ่งปันผู้น าทางนวัตกรรมและการวิจัย ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักการมีผู้น า 
ที่ดี รูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง หลักความสนใจ แบบแผนความคิดอ่าน การมีความคิด
สร้างสรรค์แบบกลุ่ม ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร
จัดการชุมชนที่ดี 

3.2 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้คิดอย่างเป็นระบบในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนควบคุมเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผู้น าที่ดี 
3.5 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนการแลกเปลี่ยนภาวะผู้น าระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง 

และนักเรียน 
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3.6 ผู้บริหารให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนเองและวางแผนการจัด      
การเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียน 

3.8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความรอบรู้แห่งตนโดยการพัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นต้น 

3.9 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนรวบรวมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพตาม
แนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างบุคลากร 
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน 

3.11 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างความมุ่งมั่นแห่งตน 
3.12 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้น าร่วมกันในการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวทางทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.13 ผู้บริหารและครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ

การสื่อสารที่ดี 
3.14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้น าร่วมกัน 
3.15 ผู้บริหารพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ การสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู และบุคลากร 
3.16 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าที่สนับสนุนและแบ่งปันให้กับครูผู้สอน และบุคลากร 
3.17 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความเป็นผู้น าทางนวัตกรรมและการวิจัย 

เช่น นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 
3.18 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
3.19 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มีหลักการเป็นผู้น าที่ดี  มีทักษะการคิด การคิด

วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.20 ผู้บริหารและครูผู้สอนพัฒนารูปแบบความคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง และเปิดรับ

ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ 
3.21 ผู้บริหารและครูผู้สอนสนใจในการเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.22 ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นผู้น าในการสรรสร้างนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ และสิ่งใหม่ ๆ ตามยุคสมัยอยู่เสมอ 
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3.23 ผู้บริหารและครูผู้สอนคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม ร่วมกันน าเสนอความคิดสร้างสรรค์           
ในการสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการสร้างภาพ

ความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองและของงานบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึง่มี
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้

4.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสรา้งวิสัยทัศนร์่วม ดังนี ้
ภายในปี 2563 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนวิถีแห่งความพอเพียง 
4.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอนร่วมกันสร้างภาพความเชื่อมโยงและทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4.3 ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4.4 ผู้บริหาร และครูผู้สอนสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มดีังนี้ 
4.4.1 มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.4.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสว่นรวม  
4.4.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์ 
4.4.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
4.4.5 รกัษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
4.4.6 มีศีลธรรม รกัษาความสัตย ์หวังดตี่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
4.4.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่

ถูกต้อง  
4.4.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่  
4.4.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  
4.4.10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
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4.4.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

4.4.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   
ค่านิยมของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้ 
4.4.13 มีวินัย และรับผิดชอบในหน้าที่ 
4.4.14 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
4.4.15 เรียนรู้และท างานเป็นทีม 
4.4.16 สามัคคี มีน ้าใจ 
คุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ มีดังนี้ 
4.4.17  ขยัน  หมั่นเพียร  อดทนเรียนรู้ 
4.4.18  อดออมสู้  รู้จักใช้  เติมคุณค่า 
4.4.19  ซื่อสัตย์  เอาใจใส่  แบ่งกันใช้ 
4.4.20  สร้างวินัย ให้ตนเอง  คนรอบตัว 
4.4.21  รู้กาลเทศะ  สุภาพ  นอบน้อม 
4.4.22  รักสิ่งแวดล้อม  รักความสะอาด  ทั้งกายใจ  
4.4.23  รักสามัคคี  มีเหตุผล  ยอมรับกัน   
4.4.24  การแบ่งปัน  ล ้าเลอค่า พาสุขใจ 
เป้าหมายของโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดงันี้ 
4.4.25 นักเรียนมีความรู้และทักษะน าไปใช้ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

และน าไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ  
4.4.26  นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างมีความสุข  
4.4.27  นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
4.4.28  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ             

และน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
4.4.29  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบรหิารชุมชน 
การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน หมายถึง การก าหนดเงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ โครงสร้างสนับสนุนชุมชน การจัดสภาพที่เอื้ออ านวย สิ่งแวดล้อมเชิงบวก 
และการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
5.1.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้างองค์การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม และมุ่งความยั่งยืนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
5.1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชนเพื่อลด

ความขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง 
5.1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพภายใต้โครงสร้างอ านาจเชิงคุณธรรม

ที่มาจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหาร นักการศึกษาที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง 
5.2 เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน 

ดังนี้ 
5.2.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

และการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก 
5.2.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นความคล่องตัวในการด าเนินการจัดการชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน 
5.3 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีแนวทางการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
5.3.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรียน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ 
5.3.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อ 

การด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น เวลา สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ข้อมูล
สารสนเทศ และอื่น ๆ ตามความจ าเป็น และบริบทของแต่ละชุมชน 
 

องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร 
การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การประสานเชื่อมโยง ความรู้ ประสบการณ์ ของ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนความ
ชุมชนกัลยาณมิตร ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรม และมี
การบริหารจัดการชุมชนที่ดี การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้ และวัฒนธรรมความ
ร่วมมือเพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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6.1 ชุมชนกัลยาณมิตร ได้แก่   
6.1.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อ

ลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู 
6.1.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างความศรัทธาร่วมกันตามหลักปฏิบัติงาน

การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน 
6.1.3 ผู้บริหารเสริมสร้างความรู้สึก ความผูกพันให้บุคลากรตระหนักถึงประโยชน์ของ 

การจัดการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาโรงเรียนและ
สังคม 

6.1.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรร่วมกันส่งเสริมความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปกับวิถีชีวิตตนเอง วิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานส าคัญของสังคมฐานการ
พึ่งพาตนเอง 

6.1.5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความไว้วางใจครูผู้สอน และบุคลากร เคารพซึ่งกันและกันในการ
ด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

6.2 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ 
6.2.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรส่งเสริมการสร้างวิถีและวัฒนธรรมการอยู่

ร่วมกัน และร่วมกันท างานแบบอุทิศตนเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

6.2.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรมุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่มีความสุข ทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรมแบบเปิดเผย โดยการบริหาร
จัดการองค์กรให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือปลอดการใช้อ านาจกดดันตามแนวทางการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

6.2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสร้างวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้ 
6.3 หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ได้แก่ 

6.3.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.3.2 ผู้บริหารส่งเสริมอัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

6.3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอน และบุคลากรยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา 
มุทติา อุเบกขา) เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก 
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องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเร็จ 
การติดตามผลความส าเร็จ หมายถึง การติดตามผลจากการลงมือท าและเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ ติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน หลักการสร้าง
เครือข่ายและการติดตามผล ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

7.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเน้นการปฏิบัติ 

7.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลเรียนรู้ของนักเรียน และประเมินผลตาม
สภาพจริง 

7.3 ผู้บริหารสร้างเครื่องมือติดตามผลจากการรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพ
ปัจจุบัน 

7.4 ผู้บริหารสร้างเครือข่าย และการติดตามผลโดยประเมินผลจากปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน 
การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน  หมายถึง การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                

การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การประชุมหาทางออก
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู การก าหนดกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม 
และบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน การมุ่งการเรียนรู้ การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ การก าหนดความผูกพัน
ต่อเน่ืองที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์ และการจัดการความรู้ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

8.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ 

8.2 ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและครู 

8.3 ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันก าหนดความผูกพันต่อเนื่องที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์
เพื่อการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ในล าดับต่อไป ซึ่งร่วมกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้น าชุมชน และนักเรียน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชพี สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และบริหารจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

การน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน 
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ในการน ารูปแบบไปใช้ให้บังเกิดผลส าเร็จและเป้าหมายได้ ควรท าความเข้าใจและศึกษา
แนวทางการน าไปใช้ดังนี้      
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับโรงเรียนอื่น ๆ 
เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นเพื่อแสดงถึงการรวมพลัง
ของครู และนักการศึกษาที่เป็นผู้น าร่วมกันท างานร่วมกันเป็นทีมมุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ
ภายใต้โครงสร้างอ านาจทางวิชาชีพและอ านาจเชิงคุณธรรมที่มาจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า ร่วม
พัฒนาของครู ผู้บริหารนักการศึกษาภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 3. ในการด าเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะประสบ
ความส าเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ครู นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบทบาทส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 4.2 
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ขั้นตอนการน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการน ารูปแบบชุมขนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

  ของโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์: อาลัย  พรหมชนะ: 2561 
 

2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้ รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 ขั้นตอนนี้ เป็นการน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต  2  ที่ได้มาตรวจสอบยืนยันโดยวิธีการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบ ให้ข้อเสนอแนะ สรุปแนวทางการด าเนินงานของรูปแบบ 
อภิปราย และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  สรุปได้ ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.17 ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีเพื่อยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนของโรงเรยีนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 

รายการ 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ร้อยละ 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชพี  
องค์ประกอบที่ 2 การมีสว่นร่วม รวมพลังของทีม  
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม  
องค์ประกอบที่ 4 การมวีสิัยทัศน์ร่วมกัน  
องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสรา้งการบริหารชุมชน  
องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร  
องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเรจ็  
องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

องค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบ 
บทที่ 1 บทน า ได้แก่ ที่มาและความส าคัญ วตัถุประสงค์ในการ
สร้างรูปแบบ วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวชิาชพีเพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2  

 
5 
 
 

 
- 
 

 
100 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ร้อยละ 

บทที่ 2 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรยีนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
บทที่ 3 การน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 2 
สู่การปฏิบัติ  
บทที่ 4 การก ากับ ตดิตาม และประเมินผล  
รายการอา้งอิง 
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นพ้องต้องกัน โดยมีความคิดเห็นว่า 

รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 มีความเหมาะสม  5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้ข้อเสนอแนะในการน ามา
ปรับปรุงแก้ไขสู่การมีรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบที่มีความชัดเจนมากขึ้น  

สรุปได้ว่า รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความเหมาะสม  

 
ตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

3.1 การทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ด าเนินการดังนี้ 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 124 คน  

2. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไปทดลองใช้ 

3. ด าเนินการทดลองใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 2 ตลอดปีการศึกษา 2561 ซึ่งในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นั้น ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน เสริมแรงให้ก าลังใจ
แก่ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล ให้ค าปรึกษา
แนะน าอย่างกัลยาณมิตรจากผู้บริหาร ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบ
อย่างต่อเน่ือง โดยใช้หลักการบริหารแบบวงจร PDCA 

4. นิเทศ ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

6. สรุปผลและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

3.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 3.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 3.2.3 ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อนและหลังการใช้

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.18 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่1-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2  

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

ร้อยละที่
เพิ่มข้ึน 

ก่อนใช้รูปแบบ 
(ปีการศึกษา 

2560) 

หลังใช้รูปแบบ 
(ปีการศึกษา 2561) 

คณิตศาสตร ์ 42.27 52.53 10.26 
ภาษาตา่งประเทศ 56.57 75.58 19.01 
การงานอาชพีฯ 77.09 92.11 10.02 
ศิลปะ 88.10 90.89 2.79 
สุขศึกษาและพละศึกษา 93.79 96.95 3.16 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 69.62 80.95 11.33 
วิทยาศาสตร ์ 53.23 64.61 11.38 
ภาษาไทย 65.12 83.43 18.31 

รวมเฉลี่ย 68.22 79.63 11.41 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.41  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 19.01 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.31  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ  2.79  ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนสตรวีัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนิูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560-2561  

 
จากภาพที่ 4.3 พบว่า หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น (รายละเอียดตามภาคผนวก ง) 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.19  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และนักเรียน  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
 คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
 พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 – 2561 โดยใช้การเปรียบเทียบกับ
 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับพื้นท่ี 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาษาไทย 63.79 72.25 53.42 60.40 53.89 61.21 48.29 54.42 
ภาษาอังกฤษ 39.96 39.80 37.53 36.51 36.45 35.33 30.45 29.45 
คณิตศาสตร ์ 41.31 46.27 33.44 36.82 33.46 36.77 26.30 30.04 
วิทยาศาสตร ์ 38.23 44.01 35.48 39.31 35.65 39.65 32.28 36.10 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย 68.35 66.08 55.82 54.42 54.96 53.83 49.25 47.31 
สังคมศึกษาฯ 44.37 41.24 38.71 38.45 38.20 38.04 34.70 35.16 
ภาษาอังกฤษ 45.08 45.42 39.65 43.27 35.93 39.86 28.31 31.41 
คณิตศาสตร ์ 40.23 49.82 33.66 41.64 31.20 39.20 24.53 30.72 
วิทยาศาสตร ์ 36.88 36.03 33.98 34.80 32.65 33.64 29.37 30.51 
ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 - 2561 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัดและประเทศ และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา            
2560 - 2561 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ 

 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ



161 

คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับดีและดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในตาราง 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560- 2561  

ข้อที ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ทั้งหมด (คน) พอใช ้ ดี ดีเยี่ยม 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 

2560 
2,100/1 0 1 2,099 

2,104/2 0 0 2,083 

2561 
2,053/1 0 0 2,050 

2,053/2 0 0 2,051 

2 ซื่อสัตย์สุจริต 
2560 

2,100/1 1 2 1,772 

2,104/2 0 3 2,079 

2561 
2,053/1 0 2 2,048 
2,053/2 0 0 2,048 

3 มีวินัย   
2560 

2,100/1 0 219 1,879 
2,104/2 0 120 1,963 

2561 
2,053/1 0 145 1,905 
2,053/2 0 155 1,896 

4 ใฝ่เรียนรู้ 
2560 

2,100/1 0   358 1,740 
2,104/2 1 249 1,834 

2561 
2,053/1 0 189 1,861 
2,053/2 0 296 1,755 

5 อยู่อย่างพอเพียง 
2560 

2,100/1 0 0 2,090 
2,104/2 0 66 2,018 

2561 
2,053/1 0 0 2,050 
2,053/2 0 5 2,046 

6 มุ่งมั่นในการท างาน 

2560 
2,100/1 0 308 1,791 
2,104/2 0 242 1,841 

2561 
2,053/1 0 171 1,879 

2,053/2 0 213 1,838 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560- 2561 

ข้อที ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ทั้งหมด (คน) พอใช ้ ดี ดีเยี่ยม 

7 รักความเป็นไทย  
2560 

2,100/1 0 0 2,099 
2,104/2 0 5 2,079 

2561 
2,053/1 0 0 2,050 
2,053/2 0 1   2,050 

8 มีจิตสาธารณะ 
2560 

2,100/1 0 4 2,095 
2,104/2 0 3 2,081 

2561 
2,053/1 0 0 2,050 
2,053/2 0 3 2,048 

 

3. ผลงานนักเรียนด้านความสามารถทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลังจากการใช้รูปแบบ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

     3.1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
ได้น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ ได้เหรียญทอง 35 เหรียญ เหรียญเงิน 
37 เหรียญ เหรียญทองแดง 17 เหรียญ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 2 รายการ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ) 
 

      
 
 
 

ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค  2 รายการ 

ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน หมายเหต ุ

1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาตใินท้องถิ่น ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงธัญชนก   อาจจะ 
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรามจร 
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินทะพันธ ์

ชนะเลิศ 

2 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวธนพร  ถนอมพุดซา ชนะเลิศ 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม ตัวแทน 

35 37 17 9 2 

รวมรายการเข้ารวมแข่งขันทั้งสิ้น 98 รายการ 
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3.2 ความส าเร็จที่เกิดจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอก  รับรอง
ความส าเร็จของครูและนักเรียน (รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ) 

หลังจากการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้เกิดความส าเร็จและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

 รางวัลแกนน าเยาวชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Mind Award 2017)  
 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปีการ

แข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC – MONO CHAMPION CUP 2018 (รอบภาคนครหลวง) 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC – 

SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย) 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ NCAA 

PACIFIC RIM BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2018 
 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี  และ 16 ปี  การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ 

ELEVATE  ANNUAL TOURNAMENT 2018 
 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี การ

แข่งขันบาสเกตบอลรายการ SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018 (รอบชิง
แชมป์ประเทศไทย) 

 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และ 16 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ SINGHA 
3X3 BASKETBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย) 

 รางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุ 18 ปี และ 16 ปี 
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ BASKETBALL PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN’S CUPS 
2018 THAILAND 3X3 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย) 

 นางสาววรางคณา สิริสถาพรทรัพย์  นางสาวกรรณิการ ์ปิดกันภัย และนางสาวชลลดา สาลี  
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งบาสเกตบอลรายการ U19 ชิงแชมป์ประเทศไทย 

 นางสาววรางคณา สิริสถาพรทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/9 นักกีฬา
บาสเกตบอลโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุ 18 ปี 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมนิความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 ในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.20 - 4.30  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
43 
81 

 
34.68 
65.32 

รวม 124 100 
อาย ุ

ต ่ากว่า 31 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปีข้ึนไป 

 
11 
35 
47 
31 

 
8.84 
28.18 
37.57 
25.41 

รวม 124 100 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
87 
37 

 
70.17 
29.83 

รวม 124 100 

 จากตารางที่ 4.20 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
 ด้านเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 65.32
และเพศชาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.68 

ด้านอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.57 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 และอายุต ่ากว่า 31 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามล าดับ 
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ด้านระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 70.17 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83  
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน/วิธีการจัดการเรียนรูข้องครู
ตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี  

4.09 0.71 มาก 

1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 

4.02 0.76 มาก 

1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนประชุมหาทางออกเกีย่วกับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.21 0.76 มาก 

1.4 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนในการแบ่งปันบทเรียน  
ออนไลน์สู่การปฏิบัติ 

4.16 0.86 มาก 

1.5 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชพีโดยใช้
การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

3.83 0.83 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.06 0.33 มาก 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  
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ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม  ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครผูู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ร่วมคิด รว่มวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตดัสินใจ และร่วม
ประเมินผล 

4.04 0.81 มาก 

2.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน จดัการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 

4.15 0.87 มาก 

2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการ
วางแผนและก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 

4.10 0.74 มาก 

2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 

4.19 0.85 มาก 

2.5 ผู้บริหาร ครูผู้สอนจัดกลุม่ย่อยเพื่อการเรียนรู้เป็นทีม 
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงานเพื่อให้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพีเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

4.05 0.82 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.10 0.36 มาก 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม รวมพลังของทีม ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม      
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2       
(n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

3.1 ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชพีในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

4.15 0.76  

3.2 ผู้บริหารให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้น าของ
ตนเองและวางแผนการจดัการเรียนการสอนตามแนว
ทางการบริหารจัดการชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

4.25 0.81  

3.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้น าร่วมกันในการ
พัฒนาโครงการจัดการเรยีนการสอนตามแนวทาง
ทางการบริหารจัดการชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

3.98 0.78  

3.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้น าร่วมกัน 4.12 0.73  
3.5 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าที่สนับสนุนและแบ่งปันให้กับ

ครูผู้สอน และบุคลากร 
3.97 0.85  

 รวมเฉลี่ย 4.09 0.39  

 
จากตารางที่ 4.23  พบว่า ผู้บริหารและผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 3 การเป็นผู้น าร่วม ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน 
        แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ของโรงเรียน 
        สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 
 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

4.1 ผู้บริหาร และครูผู้สอนรว่มกันสร้างวิสัยทัศน์รว่ม 4.13 0.73 มาก 
4.2 ผู้บริหาร และครูผู้สอนรว่มกันสร้างภาพความเชือ่มโยง

และทิศทางร่วมไปสู่โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี 

4.31 0.69 มาก 

4.3 ผู้บริหาร และครูผู้สอนมวีิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 

4.05 0.85 มาก 

4.4 ผู้บริหาร และครูผู้สอนสร้างค่านิยมและเป้าหมาย
ร่วมกัน 

3.95 0.83 มาก 

4.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนปฏิบัติตนเองตามความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยมของการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี สามารถบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพีได ้

4.17 0.75 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.12 0.35 มาก 

 
จากตารางที่ 4.24  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12    
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 
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ตารางที่ 4.25  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ   
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบริหาร
ชุมชน  ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

5.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรยีนจัดโครงสร้างองค์การชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีแบบมีส่วนร่วม และมุ่งความ
ยั่งยืนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.27 0.75 มาก 

5.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวชิาชพี และการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้น
รูปแบบทีมงานเป็นหลัก 

4.19 0.77 มาก 

5.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นความคล่องตัวในการ
ด าเนินการจดัการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้
รูปแบบการสื่อสารดว้ยใจ เปิดกว้างให้พื้นทีอ่ิสระในการ
สร้างสรรค์ของชุมชน 

4.13 0.82 มาก 

5.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรยีนจัดระบบสารสนเทศของ
ชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชพีที่สมบูรณ ์

4.31 0.78 มาก 

5.5 ผู้บริหารสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนิน 
การของชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชพี 

4.03 0.78 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.19 0.36 มาก 

 
จากตารางที่ 4.25  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 5 การก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ   
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

6.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรใช้ความเป็น
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อลดความโดดเดี่ยว
ระหว่างการปฏิบัติงานสอนของครู 

4.19 0.82 มาก 

6.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสรา้งความศรทัธา
ร่วมกันตามหลักปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชพี
ร่วมกัน 

4.07 0.87 มาก 

6.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรส่งเสริมการสร้างวิถี
และวัฒนธรรมการอยูร่่วมกัน และร่วมกันท างานแบบ
อุทิศตนเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี 

4.13 0.81 มาก 

6.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสรา้งวัฒนธรรมร่วมมือ
กันที่เน้นไปที่การเรียนรู้ 

4.10 0.81 มาก 

6.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.11 0.86 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.12 0.35 มาก 

 
จากตารางที่ 4.26  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 
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ตารางที่ 4.27  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ   
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเร็จ ของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

7.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปฏิบัติ 

4.11 0.75 มาก 

7.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการติดตามผลเรียนรู้
ของนักเรียน และประเมินผลตามสภาพจริง 

4.16 0.74 มาก 

7.3 ผู้บริหารสรา้งเครื่องมือตดิตามผลจากการรวบรวมการ
ค้นหา การปฏิบัติที่ดี และสภาพปัจจุบัน 

4.06 0.80 มาก 

7.4 ผู้บริหารสรา้งเครือข่าย และการติดตามผลโดยประเมินผล
จากปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ 

3.87 0.79 มาก 

7.5 ผู้บริหารมีการตดิตามผลความส าเรจ็ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพีอย่างตอ่เน่ือง 

3.88 0.83 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.02 0.38 มาก 

 
จากตารางที่ 4.27  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเร็จ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 
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ตารางที่ 4.28  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

8.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนรว่มกันปฏิบัติงานแบบมุ่งผลลัพธ์ 
โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.04 0.70 มาก 

8.2 ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชพีที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู 

4.10 0.77 มาก 

8.3 ผู้บริหารและครูผู้สอนรว่มกันก าหนดความผูกพัน
ต่อเน่ืองที่มุ่งการตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา 

4.16 0.83 มาก 

8.4 ผู้บริหารและครูผู้สอนรว่มกันสร้างกลยุทธ์ของโรงเรียน
สตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

4.09 0.80 มาก 

8.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีสว่นร่วมในการรายงานผลลัพธ์
การบริหารชุมชน 

4.25 0.81 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.13 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 4.28  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.13  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 
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ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ด้านกระบวนการน าไปใช้  ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม     
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

9.1 การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจรว่มกัน 3.92 0.83 มาก 
9.2 การให้ความรู้โดยวทิยากรท าให้ไดร้ับความรู้สามารถ

น าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ 
4.21 0.73 มาก 

9.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งมีความเหมาะสม 3.95 0.86 มาก 
9.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยให้

สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้ 
4.06 0.74 มาก 

9.5 การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียนของผู้บริหารช่วย
ให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไดด้ีขี้น 

4.10 0.69 มาก 

9.6 การสะท้อนผลร่วมกันหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพ 

4.25 0.79 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.08 0.34 มาก 

 
จากตารางที่ 4.29  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ  ด้านกระบวนการน าไปใช้  ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.34 
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ตารางที่ 4.30  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ    
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ด้านผลการใช้รูปแบบ  ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
(n = 124) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

10.1 ท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชพีในโรงเรียน
สตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

4.12 0.76 มาก 

10.2 ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.24 0.72 มาก 

10.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ไดด้ียิ่งขึ้น 4.05 0.80 มาก 
10.4 ท าให้ครูได้มีการพัฒนาวชิาชีพร่วมกัน 3.87 0.90 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.07 0.40 มาก 
 

จากตารางที่ 4.30  พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  ด้านผลการใช้รูปแบบ  ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40 
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ตารางที่ 4.31 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
องค์ประกอบที่ 1 4.06 0.33 มาก 
องค์ประกอบที่ 2 4.10 0.36 มาก 
องค์ประกอบที่ 3 4.09 0.39 มาก 
องค์ประกอบที่ 4 4.12 0.35 มาก 
องค์ประกอบที่ 5 4.19 0.36 มาก 
องค์ประกอบที่ 6 4.12 0.35 มาก 
องค์ประกอบที่ 7 4.02 0.38 มาก 
องค์ประกอบที่ 8 4.13 0.35 มาก 

ด้านการน าไปใช ้ 4.08 0.34 มาก 
ด้านผลการใชรู้ปแบบ 4.07 0.40 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.10 0.36 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  อยู่ในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด คือ องค์ประกอบที่ 5 การ
ก าหนดโครงสร้างการบริหารชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 รองลงมา
คือ องค์ประกอบที่ 8 การรายงานผลลัพธ์การบริหารชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.35 และน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 7 การติดตามผลความส าเร็จ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 

 
  
 


