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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  และ 
2) ศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 21  คน  และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  ได้แก่ ผู้มีความรู้ ประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ หรือเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา จ านวน 10  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่  แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ  แบบบันทึกการประชุม
ใช้ในการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย  พบว่า   

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัด 
พระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  พบว่า  สภาพปัจจุบันในการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (X̅ = 2.65, S.D. = 0.68)  และความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.64)  
              2.  ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  พบว่า  ได้แนวทาง  5  ด้าน ดังนี้  1) แนวทางในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ด้านภาวะผู้น า (Leading) และการบริหารจัดการ (Managing)  2) แนวทางในการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Approaches to Problem Solving and Decision Making)     
3) แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ (Concerning Learning)  4) แนวทางในการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านโครงสร้าง (Structural Conditions)  และ 5)  แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Relating to the community)   
ค าส าคัญ:  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ / โรงเรียนสาธิตวดัพระบรมธาตุ / มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 

 
Abstract 

 The purposes of this research with the title of “The creation of learning community in 
Demonstration School (Wat Phra Barommathat) under the cooperation of Kamphaeng Phet 
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Rajabhat University” were 1) to study the conditions and the needs of the creatin of learning 
community in Demonstration School (Wat Phra Barommathat) under the cooperation of 
Kamphaeng Phet Rajabhat University and 2) to study the guidelines to create learning community 
in Demonstration School (Wat Phra Barommathat) under the cooperation of Kamphaeng Phet 
Rajabhat University. The samples consisted of 21 persons of administrators, teachers and school 
boards were used to find the conditions and the needs of the creation of learning community. 
The samples consisted of 10 experts in knowledge management or educational management. 
The researches instrument were a questionnaire and focus group discussion. The data were 
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results 
revealed as follows: 
 1. In general, the condition and the needs of the creation of learning community in 
Demonstration School (Wat Phra Barommathat) under the cooperation of Kamphaeng Phet 
Rajabhat University was at the moderate level ( X =2.65, .D.S =0.68) and in general, the needs of 
the creation of learning community in Demonstration School (Wat Phra Barommathat) under the 
cooperation of Kamphaeng Phet Rajabhat University was at the high level ( X =4.17, .D.S =0.64) 
 2. There were 5 guidelines to create learning community in Demonstration School (Wat 
Phra Barommathat) under the cooperation of Kamphaeng Phet Rajabhat University with consisted 
of 1) The guidelines of create leading and managing. 2) The guideline for problem solving and 
decision making. 3) The guideline of concerning learning 4) The guideline of structural conditions 
and 5) The guideline of relating to the community. 
Keywords: The creation of learning community / Demonstration School Wat Phra Barommathat / 
Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยจะต้องเป็นการศึกษาที่
ท าให้ศักยภาพในตัวคน ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเป็นคนท่ีรู้จักคิดวิเคราะห์ และรู้จักคิดแก้ปัญหา 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว มีคุณธรรมมีจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากความพยายามในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาจึงมกีารออกกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติส าหรับใช้เป็นหลัก
ในการปฏิรูปการศึกษานอกจากนี้ยังมีการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และปฏิรูปการเรียนรู้ภายใต้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้การศึกษาเป็นตัวจักรในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น
ปัญหาวิกฤตท่ีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเร่งด่วน และต้องเป็นการแก้ไขที่ให้ผล
ที่ยั่งยืนการที่โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาจัดการศึกษาของชาติให้มี คุณภาพสูงขึ้น การ
บริหารงานโรงเรียนปัจจุบันจึงมีเป้าหมายที่มุ่งปลูกฝังอบรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา และชีวิตของนักเรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือ ต้องมีการพัฒนาท้ังทางร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อผลิตสมาชิกที่
มีคุณภาพให้กับสังคม โดยจัดให้มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาลงสูท่้องถิ่นมากขึ้น ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2542, หน้า 12-13) และในแต่ละโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความหลากหลายในด้านความรู้ ด้าน
ความสามารถ ร่วมกันจัดการศึกษา ร่วมกันอบรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นใน
องค์การใดก็ตาม ต่างก็มีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดเอาไว้  โดยที่ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งกลไกที่ส าคัญ ที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์การให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ 
บุคลากรทุกคนในองค์การ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ร่วมงานทุกคน ช่วยกันบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
โดยเฉพาะผู้บริหาร ต้องมีหลักและวิธีการบริหารที่เหมาะสมมีการจัดระบบการท างาน มีการติดต่อประสานงาน 
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มอบหมายแบ่งงานกันท า โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มสี่วนรว่มเป็นเจา้ของในการท างานร่วมกัน และควรใช้เทคนิค
อื่น ๆ อีกที่ช่วยเอื้ออ านวยให้การบริหารงานด าเนินไปได้ด้วยดี เช่น การสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้ร่วมงานเกิดเจตคติที่ดี และมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อองค์การ การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อองค์การ และการท างานของบุคลากรที่โรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้หรือไม่
นั้น นอกจากจะมีทรัพยากรทางการบริหารและการจัดการที่ดีแล้ว บุคลากรจะต้องมีวัฒนธรรมในการท างานที่ดีอีก
ด้วยวัฒนธรรมองค์การถือได้ว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียนและจะส่งผลต่อผลผลิตของ
โรงเรียนด้วย (Goodchild & Holly, 1989, p.141) วัฒนธรรมจะให้ค าตอบได้ว่า ผู้บริหารคนเดียวกันท าไมถึง 
บริหารในสถาบันที่มีภารกิจ และมีหลักสูตรในการจดัการเรียนการสอนที่เหมือนกัน แต่ได้ผลลัพธ์ของการบริหารงาน
ที่มีความแตกต่างกัน (Chaffee & Tierney, 1988, p.7) การศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนจะท าให้
เราทราบว่างานต่าง ๆ ในองค์การนั้นด าเนินไปอย่างไร มีวิธีการด าเนินเกี่ยวกับองค์การโรงเรียนอย่างไร (Schien, 
1983, p.3) และเป็นเรื่องของค่านิยมความเช่ือท่ีมีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ตลอดจนการรับรู้
ที่มีร่วมกันอย่างมีระบบที่เกิดขึ้นภายในองค์การและใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์การนั้น 
วัฒนธรรมองค์การเป็นเสมือนตัวแทนของการรับรู้ของสมาชิกในองค์การนั้น  ๆ ซึ่งท าให้องค์การแต่ละองค์การมี
ความแตกต่างกันออกไป และเป็นสิ่งที่ก าหนดว่าคนในองค์การจะตอบสนองต่อบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกองค์การนั้น
อย่างไร เมื่อเผชิญกับปัญหาวัฒนธรรมองค์การจะเป็นปัจจัยที่ก าหนดว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้น จะท าอย่างไรจึง
เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยการหาแนวความคิดการประเมิน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ค่านิยม และความเช่ือร่วมกันใน
องค์การจะเป็นตัวก าหนดว่า สมาชิกขององค์การเห็นโลกเป็นอะไรและจะตอบสนองต่อโลกอย่างไร (เสนาะ ติเยาว์, 
2551, หน้า 165) 

การจัดการศึกษาองค์การทั้งองค์การภาคราชการ และองค์การเอกชน เป็นที่รู้กันว่าองค์การเป็นหน่วยชีวิต
เช่นเดียวกับสิ่งท่ีมีชีวิตอื่น ๆ องค์การแต่ละองค์การจึงมีวิถีชีวิต ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพขององค์การเฉพาะ ซึ่ง
แตกต่างกันออกไปแต่ละองค์การไม่มีองค์การใดที่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะเป็นองค์การที่ท าหน้าที่เหมือนกัน 
เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือแม้แต่หน่วยงานในเครือเดียวกันก็ตาม ต่างก็มีลักษณะ 
เฉพาะขององค์การ ซึ่งเป็นบุคลิก หรือนิสัยขององค์การเหล่านี้ เรียกว่า วัฒนธรรมองค์การ (Organizational 
culture) ในทางการบริหารมีความเช่ือกันว่า องค์การที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจะส่งผลกระทบถึงผลงานของ
องค์การและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในการปฏิบัติงาน องค์การจ านวนมากจึงพยายามที่จะสร้าง
วัฒนธรรม และแสวงหาวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงานของตนให้มากที่สุด  เพื่อเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้ดียิ่งขึ้น และท าให้องค์การมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น ทั้งนี ้
เพราะวัฒนธรรมองค์การจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยและบุคลิกขององค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน 
การแสดงออก และการสนองตอบต่อสิ่งต่าง ๆ ขององค์การ (วันชัย มีชาติ, 2551, หน้า 269) 

การบริหารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้นั้น  ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการหลัก คือ การวางแผน การจัดหน่วยงาน การเป็นผู้น า การช่วยเหลือ การสนับสนุน การ
พัฒนาและการประเมินผล (Sergiovanni, 1991, p. 20)  นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงตัวการส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน อันเป็นที่ยอมรับว่ามีผลต่อบุคลากรในโรงเรียน เพราะครอบคลุมถึงความคิด ความรู้สึก และการ
รับรู้ปัญหาต่าง ๆ ของบุคลากร ซึ่งเรียกกันว่า วัฒนธรรมโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นตัวการที่ท าให้บุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจถึงลักษณะการท างาน และการเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานร่วมกัน ถ้า
สามารถเข้าใจวัฒนธรรมโรงเรียน สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันแล้ว ก็จะส่งผลให้การบริหารงาน
ของโรงเรียนประสบความส าเร็จได้วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคม  มีลักษณะเหมือน
วัฒนธรรมของสังคมทุกประการ กล่าวคือ มีวิถีแห่งการด าเนินงานในโรงเรียน มีวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เช่น  อาคาร
เรียน และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน หลักสูตร การประมวลการสอน ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ค่านิยม 
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งวิถีทางของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิธีการท างาน ซึ่งจะเป็นกิจวัตรประจ าในโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อครูทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งมีอิทธิพลที่แตกต่างกันตามกลุ่มย่อยของครู ก าหนดโดยปัจจัยทางชีวสังคม และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพของแต่ละคน วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งทาง
เจตคติ พฤติกรรมและส่งผลต่อผลผลิตของโรงเรียนด้วย (ธร สนุทรายุทธ์, 2551, หน้า 491) 
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ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โรงเรียนนับได้ว่าเป็นองค์การบริการอย่างหนึ่งที่มีบุคลากรในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หมวด 3 มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานมีความส าคัญ
ในการจัดการศึกษา เนื่องมาจากเป็นหน่วยงานที่กระจายตัวไปสู่ทุกท้องถิ่นและมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีทักษะชีวิตตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนนั้น ข้าราชการครู และผู้บริหารโรงเรียน นับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าราชการครูเพราะถือว่ามีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลเหล่านี้จะต้อง 
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลก  หากข้าราชการครูไม่มีการพัฒนา
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความก้าวหน้าอื่น ๆ ในระบบการศึกษาแล้ว อาจท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่มี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลที่ดีตามเป้าหมายที่ต้องการได้และผูท้ี่มีสว่นเกี่ยวข้องในการพัฒนาดังกล่าว นอกจากตัว
ของข้าราชการครูแล้ว ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ต้อง
ร่วมมือกันในการพัฒนา 

เลทวูด และคณะได้ปรับแนวคิดจากที่ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  เนื่องจากว่า
โรงเรียนเป็นกลุ่มของชุมชนที่มีจุดประสงค์เดียวกันมารวมกันแล้วท าทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โรงเรียนในอนาคต จะต้องมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่น่าเช่ือถือ และไว้วางใจได้สูง (High reliability 
learning community) ยึดวัตถุประสงค์หลักด้านการจัดการเรียนรู้ ผสมกับผลิตผล (Outcome) ที่เกิดขึ้นจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนต่อมาฮอร์ด และคณะ ได้พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Professional learning 
organization) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional learning community) และเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในโรงเรียน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือการพัฒนาที่เน้นให้สมาชิกในชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วย
ผล และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา จะต้องมีองค์ประกอบหลายประการ ที่ท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนา
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีการประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  มีความร่วมมือจาก
สมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องของพื้นฐานอาชีพ และ
มีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะและความพร้อมในการประกอบ
อาชีพโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธี/สิ่งใหม่ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมมีการสร้างระบบการ
จัดเก็บ และการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี ต้องมีระบบการเก็บความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชน และความรู้ที่มี
อยู่ภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและรู้จักน าความรู้ที่มอียู่มาใช้ในการพัฒนาด้านตา่ง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบโดยเข้าใจได้ง่าย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและนอกชุมชนต้องมีความร่วมมือใน
ด้านทุน กิจกรรม วิชาการ องค์ความรู้ การตลาด มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนา
อย่างเชื่อมโยง ประสานเกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท  (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542, 
หน้า 108-112) องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญและความสนใจในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ปัจจุบันโรงเรียนทุกแห่งพยายามเพิ่มคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทาง  การปฏิรูป
การศึกษาแต่ตามปกติโรงเรียนโดยทั่วไปไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพการบริหารได้ตามต้องการ ต้องมี
องค์ประกอบท่ีท าให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลให้ให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อให้สามารถจัดการศึกษา
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดคือต้องท างานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างพื้นฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าในการพัฒนาคุณภาพ
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ของโรงเรียน ต้องพยายามหากิจกรรม ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  รวมทั้งศึกษาแนวทางใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ)  ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชรได้รับการพัฒนาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระ
บรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

ขอบเขตการวิจัย  
 1. แหล่งข้อมูล 

1.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 21  คน 
   1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระ
บรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  จ านวน 10 คน  โดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
  2.1 สภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรม
ธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
  2.2 แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
สาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  แบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร มีลักษณะเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ด้าน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การ
เลือกตอบ และให้คะแนน  ดังนี้ 
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  ตอบในช่อง มากที่สุด แสดงว่าเห็นด้วยมากท่ีสุด ให้  5 คะแนน 
  ตอบในช่อง  มาก แสดงว่าเห็นด้วยมาก ให้  4 คะแนน 
  ตอบในช่อง  ปานกลาง แสดงว่าเห็นด้วยปานกลาง ให้  3 คะแนน 
  ตอบในช่อง น้อย แสดงว่าเห็นด้วยน้อย ให้  2 คะแนน 
  ตอบในช่อง น้อยที่สุด แสดงว่าเห็นด้วยน้องที่สุด ให้  1 คะแนน 

การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
  1.2 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.3 ร่างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินความสอดคล้อง 
  1.4 วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาค่า IOC (Index of item Objective 
Congrunce) ได้ผลค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60  ขึ้นไป   
  1.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่า ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์มีค่าใกล้เคียง 0.80 ขึ้นไป 
จะไม่แก้ไขแบบสอบถาม แต่ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.80 ก็จะท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม  แล้วจึงถือว่าแบบสอบถาม
นี้สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้  
  1.6  แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความตอ้งการในการสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรียนสาธติฯ 
(วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าความเช่ือมั่น  
(Reliability)  เท่ากับ  0.89 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
สาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ได้แก่ 
  แบบบันทึกการประชุม  ใช้ในการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  เพื่อศึกษาแนวทางใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร  มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด  จ านวน 5 ข้อ 

การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 2.2 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของข้อค าถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.3 ร่างข้อค าถามและน าข้อค าถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ชุดเดิม)  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษาในการวิจัย 
 2.4 น าข้อค าถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงถือว่าข้อค าถามนี้สามารถ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนของการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
สาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  มีขั้นตอน ดังนี ้
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  1.1 ผู้วิจัยประสานงานเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
(วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   
  1.2 วิจัยน าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 20  คน  ด้วยตนเอง   

2. ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีขั้นตอน ดังนี ้
  2.1  ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลยกร่างแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูใ้นโรงเรยีนสาธิตฯ (วัดพระบรม
ธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   
  2.2 ผู้ให้ข้อมูลร่วมสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  และเสนอประเด็นต่างๆ
เพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของการวิจัย  ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
สาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์ ตามล าดับดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรในด้านต่างๆ ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี ้
     4.50 - 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

 2.50 - 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

2.  ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
สาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   ปรากฏผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที ่1–2  ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจบุันในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน 
 โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร   

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ด้านภาวะผู้น า (Leading) และการบริหารจัดการ (Managing) 2.57 0.75 ปานกลาง 
ด้านการแก้ปญัหาและการตัดสินใจ (Approaches to 
Problem Solving and Decision Making) 2.97 0.63 ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจบุันในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน 
 โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร (ต่อ) 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ด้านการจดัการเรียนรู้ (Concerning Learning) 2.78 0.70 ปานกลาง 
ด้านโครงสร้าง (Structural Conditions) 2.59 0.71 ปานกลาง 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Relating to the 
community) 2.36 0.64 น้อย 

รวม 2.65 0.68 ปานกลาง 
 
จากตารางที่  1  แสดงสภาพปัจจบุันในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรยีนสาธติฯ (วัดพระบรมธาตุ) 

ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (X̅ = 2.65, S.D. = 
0.68)  

 
ตารางที่  2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ใน 
 โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร   

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ด้านภาวะผู้น า (Leading) และการบริหารจัดการ (Managing) 4.30 0.55 มาก 
ด้านการแก้ปญัหาและการตัดสินใจ (Approaches to 
Problem Solving and Decision Making) 4.27 0.60 มาก 
ด้านการจดัการเรียนรู้ (Concerning Learning) 4.05 0.68 มาก 
ด้านโครงสร้าง (Structural Conditions) 4.05 0.65 มาก 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Relating to the 
community) 4.18 0.73 มาก 

รวม 4.17 0.64 มาก 
 

จากตารางที่  2 แสดงความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนสาธติฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.64)  
 2. ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูใ้นโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผู้ให้
ข้อมูลร่วมสนทนากลุม่เพื่อยืนยันขอ้มูลเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรยีนสาธิตฯ (วัดพระ
บรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  และเสนอประเด็นต่างๆ  เพิ่มเตมิ  ดังนี ้

 2.1 แนวทางในการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ด้านภาวะผู้น า (Leading) และการบริหารจัดการ 
(Managing)  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  ผู้บรหิารควรตระหนักถึงจดุที่ควรจะแกไ้ขในโรงเรียนและ ด าเนินการ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน   เปิดให้โอกาสครูในการคิดรเิริ่มการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ในการท างาน  แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและให้รางวลัแก่ครูทีส่รา้งสรรค์นวตักรรม แบ่งปันอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่คณะครูอย่างเป็น
ประชาธิปไตย  

 2.2 แนวทางในการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Approaches to 
Problem Solving and Decision Making)  มขี้อเสนอแนะเพิม่เตมิว่า  โรงเรียนควรมีการตัดสินใจในรูป
คณะกรรมการและมีการสื่อสารอย่างท่ัวถึงทั้งโรงเรียน  คณะครูใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการตดัสินใจและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

 2.3 แนวทางในการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ (Concerning Learning)  มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  โรงเรียนควรมีกระบวนการร่วมมือในการด าเนินงานเพื่อ พัฒนาความรู้สึกเกีย่วกับค่านิยม
ร่วมของคณะคร ู โรงเรียนมีกระบวนการท างานร่วมกันของคณะครูใน มีการพัฒนาวิสัยทัศนร์่วมกันของโรงเรียน  
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คณะครูร่วมพดูคุยแลกเปลีย่นแนวคิดในการท างานด้วยบรรยากาศทีเ่ป็นมิตรและการยอมรับซึ่งกันและกันอันจะ
น าไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป  และร่วมกันวเิคราะหว์ิธีการประเมินประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ
ของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 2.4 แนวทางในการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ด้านโครงสร้าง (Structural Conditions)  มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  โรงเรียนควรจัดหาทรัพยากรการบริหารสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไว้บริการ
คณะคร ู และควรจัดใหม้ีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรด้านตา่ง ๆ อย่างเต็มที ่ 

 2.5 แนวทางในการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Relating to the 
community)  มีข้อเสนอแนะเพิม่เติมว่า  คณะครคูวรมีความสมัพันธ์  เอื้ออาทรซึ่งกันและกันโดยมพีื้นฐานจาก
ความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ  คณะครูและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีแสดงออกถึงความพยายามอย่างยั่งยืนในการน า
การเปลีย่นแปลงเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของโรงเรียน  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้    
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัด
พระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  พบว่า  สภาพปัจจุบันในการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภั ฎก าแพงเพชร  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.65, S.D. = 0.68)  และความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.64)  เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนพยายามเพิ่มคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  การบริหารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้นั้น  ต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายประการด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก คือ การวางแผน การจัดหน่วยงาน การเป็น
ผู้น าการช่วยเหลือ การสนับสนุน การพัฒนาและการประเมินผล  เลทวูด และคณะได้ปรับแนวคิดจากที่ว่าองค์การ
แห่งการเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นกลุ่มของชุมชนที่มีจุดประสงค์เดียวกันมารวมกัน
แล้วท าทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนในอนาคต จะต้องมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้สูง (High reliability learning community) ยึดวัตถุประสงค์หลักด้านการจัดการเรียนรู้ 
ผสมกับผลิตผล (Outcome)  เกิดขึ้นจากผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนต่อมาฮอร์ด และคณะ ได้พัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Professional learning organization) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional learning 
community) และเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือการพัฒนาที่เน้นให้
สมาชิกในชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา จะต้องมีองค์ประกอบ
หลายประการ ที่ท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มี
ศักยภาพความพร้อมในเรื่องของพื้นฐานอาชีพ และมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงให้เกิด
กรรมวิธี/สิ่งใหม่ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมมีการสร้างระบบการจัดเก็บ และการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี ต้องมี
ระบบการเก็บความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชน และความรู้ที่มีอยู่ภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและรู้จัก
น าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบโดยเข้าใจได้ง่าย มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนต้องมีความร่วมมือในด้านทุน  กิจกรรม วิชาการ องค์ความรู้ 
การตลาด มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาอย่างเช่ือมโยง  ประสานเกี่ยวเนื่อง 
ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท  (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542, หน้า 108-112) องค์ประกอบที่
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ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญและความสนใจในการที่จะ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  มากิ (Maki,2001 อ้างถึงในศักดา มัช
ปาโต, 2550 : 57) ได้ท าการวิจัยเรื่อง โรงเรียนในฐานะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบครูในประเทศ
ญี่ปุ่นกับครูในสหรัฐอเมริกา มีการเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยไม่มีการแนะน า หรือช้ีแจงเป็นอย่างไร ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าการเรียนรู้เป็นเป้าหมายซึ่งต้องจัดโดยมามีผู้สอน การจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยครูต้องจัด
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเรียนรู้ภาระงานของเขาในโครงสร้างที่ประกอบด้วยหน้าที่ที่หลากหลาย  การที่ได้
อธิบายรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของครูเป็นกิจกรรมที่ครูจะปรับเปลี่ยนไปตามก าหนดหน้าที่ ซึ่งประสบการณ์
ในหน้าท่ีประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดหน้าที่แบบผสมผสาน 2) การปฏิบัติซ้ า ๆ 3) การนิเทศ และ 4) 
การท างานปกติตามภาระหน้าที่ของโรงเรียน ขั้นตอนดังกล่าวครูสามารถเลือกเรียนรู้โดย ขั้นตอนท่ี 1 ครูสามารถจะ
ปรึกษากับคณะท างาน ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ครูปฏิบัติด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 4 ครูจะต้องปรึกษากับคณะผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างครูทั้งสองประเทศนั้นพบว่า ครูในประเทศญี่ปุ่นต้องการพัฒนา
ตนเองและแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายหลักทางกรศึกษาที่ส าคัญ ส่วนครูในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการรับรู้
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน และการมีนิสัยการท างานที่ดีเป็นเป้าหมายทางการศึกษาที่ส าคัญ จากการวิจัยยังพบอีกว่า 
การให้การอบรมอย่างเป็นทางการจะเป็นหลักความรู้หลักในการเรียนรู้  ภาระหน้าที่งานแต่การเรียนรู้โดยทางตรง
ของผู้เรียนเองที่มีความหลากหลายในการก าหนดภาระหน้าที่เอง และจะแตกต่างอย่างมากกับรูปแบบการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษาจะให้ข้อคิดในการจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของครู   และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  โพธิยา ค าผิว (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 โดยศึกษาจากกลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน พบว่า 1) ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอเมืองสังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 โดยภาพรวมมีความส าคัญใน
ระดับมาก  2) ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับสภาพการเป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  พบว่า  ได้แนวทาง  5  ด้าน ดังน้ี   1) แนวทางในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ด้านภาวะผู้น า (Leading) และการบริหารจัดการ (Managing)  2)แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Approaches to Problem Solving and Decision Making)                 
3) แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ (Concerning Learning)  4) แนวทางในการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านโครงสร้าง (Structural Conditions)  และ5)  แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Relating to the community)  เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก  การ
บริหารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการหลัก คือ การวางแผน การจัดหน่วยงาน การเป็นผู้น าการช่วยเหลือ การสนับสนุน การพัฒนาและการ
ประเมินผล (Sergiovanni, 1991, p. 20)  นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงตัวการส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน อันเป็นที่ยอมรับว่ามีผลต่อบุคลากรในโรงเรียน เพราะครอบคลุมถึงความคิด ความรู้สึก และการรับรู้
ปัญหาต่าง ๆ ของบุคลากร ซึ่งเรียกกันว่า วัฒนธรรมโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นตัวการที่ท าให้บุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจถึงลักษณะการท างาน และการเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานร่วมกัน ถ้า
สามารถเข้าใจวัฒนธรรมโรงเรียน สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันแล้ว ก็จะส่งผลให้การบริหารงาน
ของโรงเรียนประสบความส าเร็จได้วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคม  มีลักษณะเหมือน
วัฒนธรรมของสังคมทุกประการ กล่าวคือ มีวิถีแห่งการด าเนินงานในโรงเรียน มีวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เช่น  อาคาร
เรียน และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน หลักสูตร การประมวลการสอน ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ค่านิยม 
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งวิถีทางของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิธีการท างาน ซึ่งจะเป็นกิจวัตรประจ าในโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อครูทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งมีอิทธิพลที่แตกต่างกันตามกลุ่มย่อยของครู ก าหนดโดยปัจจัยทางชีวสังคม และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพของแต่ละคน วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งทาง
เจตคติ พฤติกรรมและส่งผลต่อผลผลิตของโรงเรียนด้วย (ธร สุนทรายุทธ์, 2551, หน้า 491)  จึงเกิดการสนทนากลุ่ม  
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(Focus Group Discussion)  เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรม
ธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร  โดยอาศัยผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการความรู้ หรือเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไคเซอร์ (Kaiser,2000 อ้างถึง
ในศักดา มัชปาโต, 2550 : 57) ได้ศึกษาเรื่องแบบแผนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการทดลองตัวแปรของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงผลักดันในองค์การ โดยได้ทดลองกับพนักงาน 439 คน ในบริษัทผลิตนิวเคลียร์
แห่งหนึ่งที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ และท าความเข้าใจองค์การ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคือ ภาวะผู้น า วัฒนธรรม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ การด าเนินการโครงสร้างองค์การ บรรยากาศในการท างาน ระบบองค์การการจูงใจ การ
เรียนรู้ นวัตกรรมและขอบเขตการเรียนรู้ภายนอก ตัวแปรแต่ละตัวท่ีน าเข้ามาใน  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
สมคิด สร้อยน้ า (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ระดับปัจจัยทางการบริหารและระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และปัจจัยทางการบริหารทั้ง 11 ปัจจัย ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนในความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 76.80 ปัจจัยทางการบริหารที่สามารถพยากรณ์
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เป้าหมายและข้อมูล
ย้อนกลับการปฏิบัติงาน การจูงใจบรรยากาศทางวัฒนธรรมของโรงเรียน การพัฒนาครูและทีมงาน  วิสัยทัศน์    
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  

    1.1  ใช้เป็นสารสนเทศและเป็นแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานที่สนใจ 
    1.2  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

         1.3  การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ลด
ภาระงานและลดระยะเวลาในการด าเนินการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรท าการวจิัยเกี่ยวกับการจดัการความรู้ในการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู ้
  2.2 ควรท าการวจิัยเกี่ยวกับการขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรยีนสาธติฯ (วัดพระ
บรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร   
  2.3 ควรท าการวจิัยเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในเขตพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  2.4 ควรท าการวจิัยเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
  2.5 ควรท าการวจิัยเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคณะอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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