
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้* 

EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS ON VALUES 
OF PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY OF TEACHERS UNDER 

THE JURISDICTION OF OFFICE OF THE BASIC EDUCATION 
COMMISSION IN THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES 

 
เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์ 
Kiattiyot Suphachairat 

ชวลิต เกิดทิพย์  
Chawalit Kerdtip 

วรลักษณ ์ชูกำเนิด 

Woralak Chookamnerd 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 Prince of Songkla University, Thailand 

E-mail: pungpond.psu@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  
  บทความวิจ ัยฉบับนี้ เป ็นวิจ ัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อว ิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ           
เช ิงย ืนยัน ค่านิยมชุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาชีพครู  ของ โรงเร ียนในสังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ และครูผู้ปฏิบัติชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 855 
คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนใต้ มาตราส่วน
ประมาณค่าแบบ 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.993 ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจ ค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยองค์ประกอบ             
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4 องค์ประกอบ 1) นำสู่ความสมบูรณ์แบบ (Leaded Integrity) 2) ทำงานด้วยใจกรุณา (Work 
Passion) 3) พลังความเชื่อร่วมกัน (Empower Belief Sharing) และ 4) จิตสำนึกในที่ทำงาน 
(Work Place Accountability) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่านิยมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัด
ชายแดนใต้ ผลการวิจัยขั้นการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างค่านิยมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาม
จังหวัดชายแดนใต้ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปรากฏว่ามีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค - สแควร์มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ (𝑥2 = 0.06, df = 1, p = 0.000) ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) และ (AGU) จะต้องมีค่า
มากกว่า .90 ขึ้นไปและค่าดัชนี (SRMR) น้อยกว่า .05  
คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบค่านิยม, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู , สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
Abstract  
  The Objectives of this research article were to 1) analyze exploratory 
factors on values of Professional Learning Community of teachers under the 
jurisdiction of the Office of the Basic Education Commission in three southern 
border provinces, and 2) analyze confirmatory factors on values of Professional 
Learning Community of teachers under the Jurisdiction of Office of the Basic 
Education Commission in three southern border provinces. The sample 
contained 855 respondents: school administrators, heads of the academic 
department, and teachers coping with the Professional Learning Community 
approach. The research instrument was conducted via a five - point rating scale 
questionnaire for the values of Professional Learning Community of teachers 
under the Jurisdiction of Office of the Basic Education Commission in three 
southern border provinces, with the reliability of 0.993. The findings of this study 
indicated that Exploratory Factor Analysis on the values of Professional Learning 
Community of teachers under the Jurisdiction of Office of the Basic Education 
Commission in three southern border provinces comprised four factors: 1) leaded 
integrity, 2) work compassion, 3) empower belief sharing, and 4) work place 
accountability. In addition to the confirmatory factor analysis on Professional 
Learning Community of teachers under the jurisdiction of Office of the Basic 
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Education Commission in three southern border provinces, the results supported 
by fit indices testing of the structural model were fit with the empirical data. 
When considering Chi - square value, there was no statistically significant 
difference (𝑥2 = 0.06, df = 1, p = 0.000), GFI and AGU greater than .90, and SRMR 
less than .05. 
Keywords: Factor Analysis on Values, Professional Learning Community of 
teachers, Office of the Basic Education Commission, Three Southern Border 
Provinces 
 
บทนำ 
  ความพลิกผันทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรโลกมีพฤติกรรม
เปลี ่ยนแปลงไป เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีว ิตของประชากรโลก มนุษย์ถูกแทรกแซง        
ด้วยเทคโนโลยีกลายสภาพเป็นสังคมใหม่ที ่เรียกว่า “Social Disruption” เป็นสังคมที ่มี
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ลักษณะการดำรงชีวิตเช่นนี้มิได้
กระทบเพียงด้านระบบสังคมหรือเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษาทุกแห่งหน ผลกระทบดังกล่าวทำให้การจัดการศึกษาเปลี ่ยนรูปแบบจากเดิม 
กลายเป็นระบบการศึกษาที่อุดมด้วยข้อมูล ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านวิชาการที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่า บิ๊กดาต้า (Big Data) (สุกิจ คูชัยสิทธิ์, 2556) ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจำเป็น
จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ออกแบบให้ผู ้เรียนเกิดองค์ความรู ้ด้วยการเข้าถึงข้อมูลจากทุกแห่งหนในโลกระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออาจเรียกว่าการเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมทุกแห่ง (Ubiquitous 
learning Environment: ULE) (เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์ และศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ์ , 2558) 
แต่ทว่าปัจจุบันปรากฎให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าศักยภาพของครูยังมีไม่เพียงพอ สาเหตุจากทักษะ
ความสามารถของครูยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอเหมาะสม ความแตกฉานในเนื้อหา
รายวิชาที่สอนไม่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ รูปแบบการพัฒนาครูแบบเดิมไม่สอดคล้องต่อความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ครูไม่เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนยังอยู่บนพื้นฐานแห่งความขาดแคลน 
  สมรรถนะครูมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาแห่งโลกอนาคต เพราะครูเป็นผู ้มี
บทบาทสำคัญในการพัฒนาผู ้เร ียน หากครูขาดมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน         
ไม่เพียงพอย่อมเกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทำให้ด้อยคุณภาพตามไปด้วย (พฤหัส 
คงเทศ, 2562) ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะครูเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนและเป็นสิ ่งสำคัญต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน หากแต่ในปัจจุบันการพัฒนาทักษะและ
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ความสามารถครูถูกละเลย เกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ ระบบการคัดเลือกครูเข้าสู่การ
ปฏิบัติหน้าที่การสอน เป็นการสอบคัดเลือกเพื่อคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น ความรู้สึก
ของครูที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้วิชาครบถ้วน
ไม่จำเป็นต้องพัฒนา ประการถัดไปคือแรงต้านภายในตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงสู่องค์ความรู้
ใหม่เพราะยังยึดถือเชื่อมั่นถือมั่นในองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับมาจากอดีต สาเหตุสองประการนี้
เป็นความรู้สึกภายในของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ครูไม่ยอมรับการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานส่วนกลางทำให้ทักษะของครูไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนในสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งทักษะเดิมบางส่วนก็อาจเลือนหายไปเพราะไม่ได้ ใช้
เป็นระยะเวลานาน ฉะนั้นบทบาทของครูในทศวรรษหน้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแนวทางของการ
จัดการเรียนจากการสอนแบบเดิมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบท่องจำเป็นแบบที่เหมาะสมใน
ศตวรรษนี้ เพราะองค์ความรู้เดิมอาจจะใช้กับนักเรียนยุคนี้ไม่ได้ ครูจะต้องทบทวนบทบาทการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เพิ่มเป็นสมรรถนะใหม่ให้กับตนเอง 
เพื ่อความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษนี้  (อัญชลี สุขในสิทธ์, 2560)           
ในส่วนของโรงเรียนก็จำเป็นต้องเร่งรีบพัฒนาเปลี่ยนแปลงแนวคิดของครูให้เกิดแนวคิดใหม่               
ที่ร่วมกันพัฒนาเน้นทักษะที่เชี่ยวชาญและความแตกฉานในเนื้อหารายวิชาที่สอนอย่างแท้จริง 
 รูปแบบการพัฒนาครูในระบบของรัฐแบบเดิมเป็นการวางแผนการพัฒนาจากบนสู่ล่าง 
การพัฒนาครูมักจะเป็นการวางแผนพัฒนาจากส่วนกลางสู่ครูผู้ปฏิบัติมิได้เกิดจากความต้องการ
ของครูโดยแท้จริง การพัฒนาครูในรูปแบบนี้มักทำให้ครูไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับ
สู ่การนำไปใช้จริงได้ เพราะโปรแกรมการพัฒนาครูไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบัติการสอนในห้องเรียน แต่เป็นโปรแกรมที่ส่วนกลางคาดหวังให้เกิดคุณลักษณะกับ
ครูผู ้สอน และออกแบบหลักสูตรอบรมจัดให้กับครูซึ ่งไม่สอดคล้องกับบริบทความและ          
ความต้องการในแต่ละท้องถิ่นของ ชาตรี ฝายคำตา ส่งผลต่อครูเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการ
ฝึกอบรมเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้                      
ฉะนั้น การโน้มน้าวให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองได้ประสิทธิภาพมากที่สุด คือการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพราะบริบทของครูส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลุ่มทำงานแบบสาระการเรียนรู้
หรือถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด (ชาตรี ฝายคำตา, 2561) 
  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความต้องการพัฒนาครูให้เกิด
ศักยภาพสูงขึ ้น ใช้กระบวนการของชุมชนทางวิชาชีพครูเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อน               
อาศัยความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ มีความเสมอภาคทางด้านความคิด          
มีข้อตกลงและกระบวนการกลุ ่มเป ็นตัวย ึดเหนี ่ยวสมาช ิกเอาไว้  (Hord, S. M., 1997) 
บรรยากาศภายในกลุ่มสมาชิกเป็นแบบกัลยาณมิตร มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและสะท้อนไปสู่การสร้างคุณภาพผู้เรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพครูนั้นจำเป็นจะต้องสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน และคัดกรองประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกันยึดเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นบรรทัดฐานของกลุ่มสมาชิกทำให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
คร ู(วรลักษณ์ ชูกำเนิด, 2557) การพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีความต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื ้นที ่ชายขอบ มีโรงเร ียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐานแยกเป็นประถม 869 โรงเรียนและโรงเรียนมัธยมศึกษา                
46 โรงเรียน ได้รับมอบนโยบายในการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู มุ่งหวังให้ครูเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และส่งผลสะท้อนต่อคุณภาพผู้เรียน           
ให้สูงขึ้น แต่ทว่าสถานการณ์ในปัจจุบันผลการพัฒนาครูยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงคุณภาพ
มากนัก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กับกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้                 
ทางวิชาชีพครูให้มีความยั่งยืนด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรม การศึกษามีความจำเป็นต้อง
ทราบค่านิยมของครูในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรู้สึกต่อกระบวนการพัฒนาครู
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ซึ่งค่านิยมจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการก่อเกิดวัฒนธรรม 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “รูปแบบวัฒนธรรมองค์การชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนใต้” 
  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื ่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจค่านิยมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครู             
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2. เพื ่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่านิยมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครู               
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยศึกษาองค์ประกอบ
ค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนครู                
17,465 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 855 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำ
การวิเคราะห์เพื่อสกัดตัวแปรค่านิยมที่เกิดขึ้นในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  นำตัวแปรที่ได้
จากการสังเคราะห์ สร้างแบบคัดกรองตัวแปรแบบเลือกตอบให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 คน 
ตรวจสอบคัดกรอง ตัวแปรค่านิยมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถผ่านคัดกรองมา
ได้จำนวน 57 ตัวแปร สร้างแบบสอบถามค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ นำแบบสอบถามตรวจสอบความตรงเช ิงเนื ้อหา           
จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ใช้วิธีการตรวจสอบค่าความสอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา 
(Index of Item Congruency: IC) โดยเลือกข้อคำถามที ่มีค่าอยู ่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00           
นำแบบสอบถามค่านิยมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน สามจังหว ัดชายแดนภาคใต้ไปทดลองใช้  (Try out)              
กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ 0.993 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้จัดพิมพ์เอกสารหนังสือนำและบรรจุลงในซองปิดผนึก 
จำนวน 860 ฉบับ นำส่งโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและเว้นระยะการ
ตอบแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ การเก็บข้อมูลกลับผู้วิจัยเดินทางเก็บข้อมูลกลับด้วยตนเอง ได้รับ
แบบสอบถามคืนจำนวน 619 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71 สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2    
ส่วนด้วยกันคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)    
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พิจารณาจากค่าการวิเคราะห์สัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็นรายคู่พร้อมด้วยการวิเคราะห์ค่าความเป็นไปได้พ้ืนฐาน KMO and Bartletts’s 
Test of Sphericity ได้ค่า .973 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันมากจึงสามารถ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบได้ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พิจารณาจาการวิเคราะห์ค่า 
ไค - สแควร์ ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีความกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGU) จะต้องมีค่า
มากกว่า .90 ขึ้นไป มีค่าดัชนีรากฐานของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) และดัชนี
รากฐานของค่าเฉลี่ยกำลังสองของค่าความคลาดเคลื ่อนโดยประมาณ (SRMR) น้อยกว่า .05       
(สุภมาส อังศุโชติ, 2554) 
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ผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อหาองค์ประกอบของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ึนพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลวิจัยพบว่า 
  1. การว ิเคราะห์องค์ประกอบเช ิงสำรวจ  (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ึน
พ้ืนฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบได้ ทำการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคหมุนแกนสำคัญ เพื ่อพิจารณาเพื ่อแยกกลุ ่มต ัวแปรจัดเป็นองค์ประกอบโดย                
การหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Varimax เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม และค่าน้ำหนักองค์ประกอบสามารถวิเคราะห์
จัดกลุ่มและตั้งชื่อองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
59.494 ของความแปรปรวนสะสมทั้งหมดได้แก่ 1) นำไปสู ่ความสมบูรณ์แบบ (21.962)                
2) ทำงานด้วยใจกรุณา (2.101) 3) พลังความเชื่อร่วมกัน (1.481) และ4) จิตสำนึกในที่ทำงาน
(1.009) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้ 
  ตารางที่ 1 จำนวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม และค่าพิสัยน้ำหนักของข้อคำถามในแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ค่าไอเกน 
ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 

ค่าพิสัยน้ำหนัก
ขอองค์ประกอบ 

1. นำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ 21.962 46.728 46.728 0.524 - 0.714 
2. ทำงานด้วยใจกรุณา 2.101 4.470 51.198 0.508 - 0.714 
3. พลังความเชื่อร่วมกัน 1.481 3.150 54.348 0.543 - 0.611 
4. จิตสำนึกในที่ทำงาน 1.009 2.146 56.494 0.613 - 0.819 

 
  2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเชิงโครงสร้าง
ค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน สามจังหวัดชายแดนใต้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วย
วิธีประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด(Maximum Likelihood) โดยพิจารณาจากค่า ไค - สแควร์ 
ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีความกลือนที่ปรับแก้แล้ว (AGU) จะต้องมีค่ามากกว่า 
.90 ขึ้นไป มีคาดัชนีรากฐานของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) และดัชนีรากฐาน
ของค่าเฉลี่ยกำลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (SRMR) น้อยกว่า .05 โดยแบ่ง
วิเคราะห์เป็นรายองค์ประกอบสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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   องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบผลการวิเคราะห์
เชิงยืนยันพบว่า ด้านนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค – สแควร์มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(𝑥2 = 115.44 df = 96, p = 0.08602) ค่าดัชนีว ัด ค่าความคลาดเคลื ่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.018 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตได้อยู่ระหว่าง 0.49 - 0.58 ค่าดัชนีความสอดคล้องกัน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่า
เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลผ่านเกณฑ์ตามข้อตกลงเงื่อนไขการวิจัยทำให้โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
   องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบการทำงานด้วยใจกรุณา (Work Compassion) 
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค – สแควร์มีความ
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝑥2 = 49.30 df = 35, p = 0.05510) ค่าดัชนีวัด 
ค่าความคลาดเคลื ่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.0258 ผลการ
วิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง 0.441 - 0.586 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องกัน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.987 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
0.971 ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.999 แสดงให้เห็นว่าโมเดลผ่านเกณฑ์
ตามข้อตกลงเงื่อนไขการวิจัยทำให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
   องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านพลังความเชื่อร่วมกัน (Empowered 
Belief Sharing) ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยัน ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาจากค่าไค – สแควร์มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝑥2 = 3.55 
df = 55, p = 0.16933) ค่าดัชนีวัด ค่าความคลาดเคลื ่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.036 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่
ระหว่าง 0.48 - 0.62 ค่าดัชนีความสอดคล้องกัน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่า
เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลผ่านเกณฑ์ตามข้อตกลงเงื่อนไขการวิจัยทำให้โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   องค ์ประกอบท ี ่  4 องค ์ประกอบจ ิตสำน ึกในท ี ่ทำงาน (Work Place 
Accountability) ผลการวิเคราะห์เชิงย ืนยันพบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล                 
เชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค - สแควร์มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ     
(𝑥2 = 0.00 df = 00, p = 1.00000) ค่าดัชนีว ัด ค่าความคลาดเคลื ่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของ             
ตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง 0.52 - 0.73 ค่าดัชนีความสอดคล้องกัน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00             
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ค่าดัชนีความสอดคล้องที ่ปร ับแก้แล้ว (AGFI) มีค ่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลผ่านเกณฑ์ตามข้อตกลงเงื่อนไขการ
วิจัยทำให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis)  
ลำดับที่สองค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างค่านิยมชุมชนการเรียนรู้               
ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีค่า 𝑥2 เท่ากับ 0.06 ค่านัยสำคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.81268 แสดงให้เห็น
ว่า 𝑥2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแปลงหมายถึง ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับโมเดล
โครงสร้าง พิจารณาค่าไค - สัมพัทธ์ มีค่าเท่ากับ - 0.94 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2.000 แสดงว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้องอื่น ๆ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องกัน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 
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มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก 
นอกจากนี้ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.000 ซึ่งวัดจากค่าที่เข้าใกล้ศูนย์แสดงให้เห็นว่าค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบได้แก่ นำไปสู ่ความสมบูรณ์แบบ (Leaded 
Integrity) การทำงานด้วยใจกรุณา (Work Compassion) พลังความเชื่อร่วมกัน (Empowered 
Belief Sharing) และจิตสำนึกในที่ทำงาน (Work Place Accountability) มีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาการวิเคราะห์เชิงสำรวจค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมซึ่งเป็นมโนคติของปัจเจก
บุคคลต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ดังนั้นการบริหารองค์การทางการศึกษา         
เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ผู้บริหารจำเป็นต้องทำความเข้าใจค่านิยมของครูใน
โรงเรียนของตนเอง เพื่อนำไปสู่การออกแบบวางแผนที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมสอดคล้อง
ความต้องการของบริบทของโรงเรียน สามารถนำเสนอเป็นตามผลการวิเคราะห์เป็นประเด็น
ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  1. การกระบวนการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ  (Exploratory Factor 
Analysis) ผลวิจัยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูที่เกิดขึ้นจากการสำรวจค่านิยมของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
สามจ ังหว ัดภาคใต ้ได ้แก ่ การนำไปส ู ่ความสมบูรณ์แบบ (Leaded Integrity) เป็น
องค์ประกอบที ่มีความสำคัญเป็นอันดับที ่หนึ ่ง ค่านิยมหลักที ่เกิดขึ ้นในองค์ประกอบนี้
ประกอบด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ที่ส่งผลเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายที่แท้จริงของ
องค์การ ฉะนั้นการวางเป้าหมายองค์การจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสร้างแรง
ขับเคลื่อนภายในให้เกิดขึ้นกับสมาชิก (Sergiovanni, T, 1994) ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำ
ทางด้านความคิดให้เป็นคุณลักษณะเด่นของสมาชิกในองค์การ ในด้านการบริหารองค์การ
ผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจากบนสู่ด้านล่าง (Top - down) เปลี่ยนแปลง
มาเป็นการบริหารแบบแนวราบ แสดงบทบาทผู้บริหารที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกสอดคล้อง
กับ (Hargreaves, A, 2003) และ (Schmoker, M, 2004) กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านสถานศึกษา
ไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนการ
ดำเนินการร่วมกันอย่างเข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนาครู สร้างความสัมพันธ์โดยการสร้าง
ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับเพ่ือนสมาชิก (Sergiovanni, T, 1998) อธิบายถึงลักษณะชุมชนการ



98 | Vol.8 No.1 (January 2021)                         ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564 

เรียนรู ้ทางวิชาชีพว่า เป็นชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่สร้างวัฒนธรรม “ความไว้วางใจ”                 
ลดบทบาทความเป็นทางการ หาโอกาสที่เหมาะสมในการเสริมแรงด้วยการให้กำลังใจ ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองของสมาชิกในทุกมิติ ค่านิยมลำดับที่สอง การทำงานด้วยใจกรุณา (Work 
Passion) การทำงานในลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู การมีส่วนร่วมเป็นสิ่ง
สำคัญเพราะการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจะเป็นการดึงดูดให้เพื่อนสมาชิกได้เข้ามาทำงาน            
เปิดโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างเป็นมิตร  (Birman, B .F. et al., 2000)
เกิดผลกระทบต่อความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสอดคล้องกับ (Guskey, T. R., 
2007) ที่กล่าวว่าการให้ครูร่วมการพิจารณาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนร่วมกันสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ สร้างความเต็มใจและเห็นคุณค่าในการพัฒนาตนเอง 
ด้วยกระบวนการชุมชนชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้การทำงานเป็นลักษณะของทีมพัฒนา โดย
ยึดถือประโยชน์สำคัญคือ การเรียนรู้ของผู้เรียน (วรลักษณ์ ชูกำเนิด, 2557) พลังความเชื่อ
ร่วมกัน (Empowered Belief Sharing) เป็นกระบวนการในพัฒนาและยึดเหนี ่ยวกลุ่ม
สมาชิกเข้าด้วยกันเป็นการสร้างผูกพันทางด้านความเชื่อ เกิดจากการให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงความคิด แสดงข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพื่อสร้าง
การคาดคะเนความเป็นไปได้ของแนวคิดและเป้าหมายที่องค์การต้องการ ดังนั้นการสร้างความ
เชื่อให้เกิดข้ึนกับสมาชิกในองค์การจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันที่สุด
สอดคล้องกับ (Sergiovanni, T, 1994)เชื ่อว่า ชุมชนที่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ สามารถยึด
เหนี่ยวผูกพันสมาชิกไว้ด้วยกัน และมีระบบปทัสถานเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดการเป็นชุมชน
เข ้าใจการดำรงช ีว ิตและการทำงานร ่วมก ัน  จ ิตสำน ึกในท ี ่ทำงาน (Work Place 
Accountability) การปฏิบัติหน้าที่ในองค์การภาครัฐจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและ
อำนาจในหน้าที่ตามวิถีของระบบราชการ ดังนั้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนใต้จำเป็นจะต้องปลูกฝังค่านยิม
ความรับผิดชอบและเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง สร้างความร่วมมือและยอมรับปฏิบัติตามคำสั่ง
อย่างสร้างสรรค์ การเข้าใจอำนาจและบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเป็นกรอบแนวคิดของการ
ประเมินความเป็นไปได้ การเลือกกระบวนการและวิธีการพัฒนาครู ที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่สอดคล้องกับ (Louis, K. S., 1994) กล่าวว่าการเพิ่มอำนาจ
ความรับผิดชอบให้กับครู ช่วยสร้างความรู้สึกมั ่นใจในการปฏิบัติงาน เข้าใจขอบเขตและ
ความสามารถขององค์การ สร้างความสอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงของโรงเรียนและ
ความต้องการของผู้เรียนได้ดี 
  2. กระบวนการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor 
Analysis) วิเคราะห์เชิงยืนยันค่านิยมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นความสำคัญของ
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ค่านิยมในแต่ละด้านตามแนวคิดของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
สามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถอภิปรายผลเป็นประเด็นได้ดังนี้ การนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ 
(Leaded Integrity) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นความสำคัญของกระบวนการ การสื่อสาร
อย่างอ่อนโยนเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
ดังนั้นผู้บริหารควรคำนึงและให้ความสำคัญในกระบวนการสื่อสาร ควรออกแบบวางแผนการใช้
ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม สร้างสิ่งเร้าและบรรยากาศสอดคล้องกับ ประภัสสร มีน้อย 
กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพคนเน้นการจัดการความรู้ การสื่อสารและการจูงใจเน้นการมี
มนุษย์สัมพันธ์ทุกสาระมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานทั้งสิ้น สร้างการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกในองค์การอย่างเป็นสุขและ  Jullie, S. กล่าวว่า การอยู่
ร่วมกันของสมาชิกจะเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันสิ่งที่ตามมาคือความไว้วางใจและพร้อมที่
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างความเป็นวิชาชีพให้เกิดขึ้นทั้งตนเองและกลุ่มสมาชิก 
การทำงานด้วยใจกรุณา (Work Passion) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์เชิง
ลึก การสร้างโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังอย่างจริงใจ สิ่งเหล่านี้เป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิกกับเพื่อนสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับผู้บริหาร 
การเปิดโอกาสในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นจะสร้างความรักหวงแหนให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
และองค์การ (Jullie, S. , 2014) สอดคล้องกับ Hord, S. M. กล่าวว่าครูกับผู้บริหารที่เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจในการพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
จะสามารถทำให้โรงเรียนพัฒนาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากในส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เหล่านั้นเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน เปรียบเสมือนว่าองค์การเป็นของทุกคน 
ส่งผลให้สมาชิกถูกกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเสถียรภาพขององค์การ ลักษณะ
ที่โดดเด่นในการสร้างความผูกพันแบบนี้คือการร่วมกันทำงานเป็นทีม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอา
ใจใส่ซึ่งกันและกัน มีความเป็นกลุ่มก้อนและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน (Hord, S. M., 1997) สอดคล้อง
กับ จารุวรรณ สนองญาติ ที่กล่าวว่าการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นแนวทางที่ดี
ทางหนึ่งในการพัฒนาครู โดยการนำกระบวนการพัฒนาร่วมกันด้วยกัลยาณมิตรมาใช้ สร้าง
ความผูกพันและอบอุ่นระหว่างครู พลังความเชื่อร่วมกัน (Empowered Belief Sharing) 
เป็นข้อคนพบอีกประเด็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสำเร็จความเชื่อ
เป็นพลังด้านหนึ่งที่ทำให้สมาชิกดำรงอยู่และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ โดยความเชื่อจะ
ถ ูกถ ่ายทอดจากการร ับร ู ้ข ้อเท ็จจร ิงผ ่านการเปร ียบเท ียบก ับจ ิตสำน ึกของสมาชิก                          
หากเปรียบเทียบแล้วเห็นผลในเชิงบวกก็เกิดการยอมรับและนำไปปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติจน
เป็นธรรมชาติก็จะกลายเป็นทัศนคติแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม ดังนั้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การจำเป็นจะต้องหากระบวนการจัดการกับความเชื่อของสมาชิก
โดยการออกแบบและวางแผนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติมากที่สุด 
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จิตสำนึกในที่ทำงาน (Work Place Accountability) ด้านจิตสำนึกในที่ทำงานเป็นการปลูก
ค่านิยมทางด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สมาชิกเกิดเป็นจริยธรรมที่ควรปฏิบัติมีความ
เข้าใจและทราบอำนาจหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อนสมาชิก 
ความร่วมมือระหว่างทีม และความร่วมมือระหว่างองค์การให้เกิดขึ้น มีจิตสำนึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ สิ ่งเหล่านี้คือผลสะท้อนสำคัญจากครู               
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้น การบริหารที่
เหมาะสม ผู ้บริหารควรวางแผนในการบริหารการสร้างชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพครู              
ให้สอดคล้องตามความต้องการและบริบทที่มีอยู่จริง สร้างประโยชน์สูงสุดต่อครูและคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (จารุวรรณ สนองญาติ, 2019) 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู สามารถทำให้ผู้บริหาร
ทราบถึงค่านิยมของครูที ่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ ่ง จะเป็นประโยชน์            
ต่อผู้บริหารจะได้นำประเด็นที่ค้นพบไปออกแบบแผนสร้างแผนกลยุทธ์ สร้างกิจกรรมชุมชน      
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้ จากข้อค้นพบการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ปรับโครงสร้างองค์การ
ที่ส่งเสริมให้สมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสมาชิกครู
และระหว่างสมาชิกครูด้วยกัน ฝึกทักษะภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลัดเปลี่ยนแสดง
บทบาททางด้านวิชาการและบทบาทในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเช่น การเป็นผู้
ช่วยเหลือ (Facilitator) โคช (Coach) ที่ปรึกษา (Mentor) และความเป็นผู้นำ (Leader) สร้าง
บรรยากาศองค์การแบบเครือญาติลดช่องว่างของอำนาจในหน้าที่ลง แต่ปลูกฝังความรู้สึกรัก
และรับผิดชอบต่อวิชาชีพให้เกิดกับสมาชิกครูแทน ออกแบบกิจกรรมที่เน้นต่อความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดการสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบต่าง  ๆ เพื่อขับเคลื่อนชุมชน              
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพครู ข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนใต้ควรเปิดโอกาสให้ครูได้รวมเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น การโน้มน้าวให้ครูปฏิบัติตาม
แนวคิดการสร้างชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โรงเรียนจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่สร้าง
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับครูในโรงเรียน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งสำหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นส่วนเสริมเพื่อให้ครู
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและเพื่อส่งเสริมให้ครู              
มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น นอกจากนี้ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์เชิงลึก              
ในส่วนของค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณนำมา
วิเคราะห์ร่วมด้วยอีกด้านหนึ่ง และจัดทำเป็นคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัด
ชายแดนใต้ 
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