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มัธยมศึกษาเขต 19
Factors Affecting the Professional Learnning Community of Schools
under the Secondary Educational Service Area Office 19
สหรัฐ เต็มวงษ์ (Saharat Temwong)* ดร.สุชาติ บางวิเศษ (Dr.Suchat Bangwiset)**
ดร.กิติศกั ดิ์ เสนานุช (Dr.Kitisak Sananuch)***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน 2) เพื่อศึ กษา
ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ 4) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเป็ นชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คื อผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จานวน 400 คนได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified random sampling) เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ดงั นี้ 1. ระดับของการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2. ระดับของปั จจัยที่ศึกษา
ทุกตัวแปร อยูใ่ นระดับมาก 3. ปั จจัยที่ศึกษาทุกด้าน มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ปั จจัยที่สามารถพยากรณ์การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน ได้แก่ ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง ,การรับรู ้ความสามารถของครู และบรรยากาศแบบเปิ ดของโรงเรี ยน โดยสามารถพยากรณ์ ร้อยละ
71.80 (R2= .718)
ABSTRACT
This research purposes were :1) to study the level of professional learning community practice of schools,
2) to investigate the level of factors affected the professional learning community, 3) to find out the relationship
between the professional learning community of schools and factors affected the professional learning community,
and 4) to determine the factors affected the professional learning community. The stratified random sampling was
employed for 400 principals and teachers in the schools under the Secondary Educational Service Area Office 19.

คาสาคัญ: ปั จจัยที่ส่งผล ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
Keywords: Factors Affecting, Professional Learning Community
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A rating scale questionnaire was applied for data collection and the statistics used for data analysis were percentage,
mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient, multiple regressions and Stepwise
method. The research findings were revealed as follows : 1. The level of the professional learning community of
schools was found clearly in overall aspect at a the high level. 2. The level of all factors was found at a high level.3.
The factors were positively correlated with the professional learning community of schools with the statistical
significance at .01 level. 4. The factors predicted the professional learning community of schools were the
transformational leadership, perception of teacher efficacy and open climate of schools which accounted the
prediction 71.80 percent (R2 = .718).

บทนา
การพั ฒ นาโรงเรี ยนนั้ นภาวะผู ้น าของ
ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ยน เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ น าไป สู่
ความสาเร็ จของโรงเรี ยนและการเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ย นรู ้ คื อ ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง เพราะได้รั บ
ความพึงพอใจและมีผลมากในหมู่ผูต้ าม เพราะผูน้ าจะ
ปลุกใจให้ผูต้ ามให้เข้าใจสถานการณ์ ปัจจุบัน โดยใช้
ศิลปะการพูด การเน้นพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชม
ที่ มี ต่ อ องค์ก ารในอนาคต การสาธิ ต ความเชื่ อ มั่น ใน
ตนเองและความเชื่ อมัน่ ในตัวของผูต้ ามว่าจะสามารถ
ปฏิ บตั ิตามพันธกิ จที่ วางไว้จนกระทัง่ สาเร็ จ การแสดง
ความห่ วงใยและความเกี่ยวข้องต่อผูต้ ามและกระตุน้ ผู ้
ตามให้มีการพัฒนา (มัณฑนา และคณะ, 2546) ขณะที่
ปั จ จัยอื่ น ที่ ผ ลต่ อ การเป็ นชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู ้ เมื่ อ
พิจารณาถึ งปั จจัยที่ เป็ นองค์ประกอบภายในโรงเรี ยน
แล้ว จะเห็ น ได้ ว่ า ครู เป็ นผู ้มี บ ทบาทส าคัญ ยิ่ ง ต่ อ
ความส าเร็ จ ทางวิ ช าการของผู ้เรี ย นเพราะครู เป็ นผู ้
ถ่ าย ท อ ด ค ว าม รู ้ โ ด ย ต ร ง แ ก่ ผู ้ เ รี ย น เป็ น ผู ้ จั ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ถ้าครู มีความรู ้ ความสามารถและ
รับรู ้ ความสามารถของตนเอง (Teacher Self Efficacy)
และการรับรู ้ความสามารถของครู คนอื่นๆ ซึ่ งหมายถึง
ความสามารถโดยภาพรวมของครู ในโรงเรี ยน
(Collective Teacher Efficacy : CTE) ว่ า ครู ทุ ก คนใน
โรงเรี ย นมี ค วามสามารถในการพัฒ นาผู ้เรี ย นให้ มี
คุ ณ ภาพและสามารถยกระดั บ ความสามารถและ
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ความเชื่ อหรื อ
การรั บ รู ้ ความสามารถรวมของครู ท้ ังโรงเรี ยน ก็เป็ น
แรงกระตุน้ หรื อ พลังผลักดัน ให้ค ณะครู จัดการเรี ยน
การส อ น ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วาม เชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของตนตลอดจนเพื่ อนร่ วมงานในการ
จั ด การเรี ยน การสอน สามารถสอน ได้ อ ย่ า งดี มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ย่อ มส่ ง ผลโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพผู ้เรี ย น
ท้ า ยที่ สุ ด ดั ง นั้ นการรั บ รู ้ ค วามสามารถของครู ใ น
โรงเรี ยนจึงเป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าน่าจะมีผล
ต่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ และปั จจัยที่สาคัญอีก
อย่างหนึ่ งที่ มีผ ลต่อ การเป็ นชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ คื อ
บ ร ร ยาก าศ ข อ งโ ร ง เรี ยน เป็ น ค วาม สั ม พั น ธ์
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนที่บุคคลสามารถรับรู ้ได้
เป็ นผลที่ เกิ ดจากพฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารและครู เป็ น
คุณภาพโดยรวมของโรงเรี ยนและปั จจัยอย่างหนึ่ งที่ มี
อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ซึ่ งบรรยากาศของ
โรงเรี ย นช่ ว ยให้ นัก เรี ยนประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยนได้ (Hoy, Miskel, 2008) จึ งเห็ นได้ว่า บรรยากาศ
ของโรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน
และเป็ นปั จจัยสาคัญ ต่อการบริ หารและการปรั บปรุ ง
โรงเรี ยน
ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ได้น้ นั ผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อนเองเป็ นผู ้
ที่ มี ค วามส าคัญ ยิ่ง ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ที่ ป ระสบ

HMP21-3
ผลสาเร็ จต่อแบบแผนการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยน

สอดคล้อ งระหว่ า งค าถามกับ นิ ย ามศัพ ท์ (Index of
Congruence : IC) แล้วเลื อกข้อคาถามที่ มีค่า IC ตั้งแต่
0.5 ขึ้นไป (พิชิต, 2544)และจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
ได้ท้ งั สิ้ น 76 ข้อคาถาม ซึ่ งมีค่า IC ทั้งฉบับตั้งแต่ 0.6 1.0
5. นาแบบสอบถามที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณา
และตรวจสอบแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาแก้ไขและ
ปรับปรุ งอีกครั้ง
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน เพื่อหา
ความเที่ ยง(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของ Cronbach (Alpha Cronbach’s of Coefficient) ซึ่ งมี
ค่ าความเที่ ยง(Reliability)ดังนี้ การเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ .930 ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง .846 การรั บรู ้
ความสามารถของครู .709และบรรยากาศโรงเรี ยนแบบ
เปิ ด .669
7. ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือ
8. รวบรวมจัดเตรี ยมเป็ นเครื่ องมือการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาระดับการเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19
2. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 19 ประกอบด้วย 1)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง 2) การรับ รู ้ความสามารถ
รวมของครู 3) บรรยากาศโรงเรี ยน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ น
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
4. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
วิธีการวิจยั
1. ศึ กษาแนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร
ตารา บทความทางวิชาการ และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
กับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยน
2. สร้ างเครื่ อ งมื อ โดยให้ ส อดคล้อ งและ
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวัดตามนิยามศัพท์
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้ว เสนอ
ต่ อ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
สมบู ร ณ์ และรั บ การเสนอแนะแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้
ถูกต้อง
4. นาแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปให้ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบ เพื่ อ
พิ จ ารณาส านวนที่ ใ ช้ (Wording) ความชั ด เจนของ
คาถาม สิ่ งที่ ควรปรับปรุ งและตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อ ห า (Content Validity) โด ยการห าดั ช นี ค วาม

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข ้อ มูล ในการวิจัยครั้ งนี้ ใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็ จรู ป ในการคานวณค่าสถิติต่าง ๆ มีข้ นั ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ ข ้อ มู ล สถานภาพของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่
(Fequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพี ยร์
สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
ของ ภัทราพร(2553)
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HMP21-4
4. การหาปั จ จัย พยากรณ์ ก ารเป็ นชุ ม ชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในแบบสอบถาม ตอนที่ 3
โด ยการวิ เ คราะห์ การถด ถอ ยพ หุ คู ณ (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจยั
1. ระดับของการเป็ นชุ มชนแห่ งการเรียนรู้
ของโรงเรี ย นในสั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19
ในการศึ กษาระดับ ของการเป็ นชุ ม ชน
แห่ งการเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านัก งานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 19 ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณารายด้านพบว่าทุ ก ด้านอยู่ใ น
ระดั บ มาก ส่ วนด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ การมี
วิ สั ย ทั ศ น์ รองลงมาคื อ การเรี ยนรู ้ ร่ ว มกัน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ การ
เน้นการเรี ยนรู ้และผลลัพธ์
2. ระดับของปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเป็ น
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
1) ระดับ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง
ของผูบ้ ริ หาร
ในการศึ กษาระดับ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารพบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ในโรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึ กษา เขต 19 มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความมีภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับมาก
2) ระดับการรับรู ้ความสามารถของครู
ใน ก าร ศึ ก ษ าร ะ ดั บ ก าร รั บ รู ้
ความสามารถของครู พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนใน
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของ
ครู อยูใ่ นระดับมาก 3. ระดับ บรรยากาศโรงเรี ยนแบบ
เปิ ด
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ในการศึกษาระดับ บรรยากาศโรงเรี ยน
แบบเปิ ดพบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต19 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรี ยนแบบเปิ ด อยูใ่ นระดับ
มาก
3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทีศ่ ึกษา กับ
การเป็ นชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ ศึกษาทั้ง 3 ตัว
มีความสัมพันธ์กบั ผลของการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ย นในสั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษา เขต19 อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ
.01 เรี ยงตามลาดับค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จากมาก
ไปหาน้อยตามลาดับดังนี้ บรรยากาศโรงเรี ยนแบบเปิ ด
(X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ (Y) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง (r = .778) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู ้ความสามารถ
ของครู (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ ( Y) โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ สู ง
(r = .731) มี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
เป็ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ( Y) โดยภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับสูง ( r = .724) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ย นรู้ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ โดยวิธี
Stepwise ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ โดย
วิธี Stepwise เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ การเป็ นชุ มชน
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (X1) การรับรู ้ความสามารถ
ของครู (X2) และบรรยากาศโรงเรี ย นแบบเปิ ด (X3)
สามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผลของการเป็ นชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่

HMP21-5
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 19 (Y) ได้อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ .01 โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพยากรณ์
ร้อยละ 71.80 (R2= .718)
เมื่ อพิ จารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยใน
รู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่าตัวแปรพยากรณ์ ที่
สามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผลของการเป็ นชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 19 (Y) ตัวแปรพยากรณ์ ที่มี
ค่าดังนี้คือ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (X1) (Beta=.194)
การรับ รู ้ ความสามารถของครู (X2) (Beta= .402) และ
บรรยากาศของโรงเรี ยนแบบเปิ ด (X3) (Beta=.331)
ดั ง นั้ นเมื่ อ พิ จ ารณ าค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
ถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ า มี ค่ า
สัมประสิ ท ธิ์ ถดถอยเป็ นบวก จึ งหมายความว่า เมื่ อ มี
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (X1) เพิ่มขึ้น ก็จะส่ งผลให้
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน (Y) เพิ่มขึ้น
เมื่ อการรั บ รู ้ ความสามารถของครู (X2) ก็จะส่ งผลให้
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน (Y) และเมื่อ
การการจัดบรรยากาศโรงเรี ยนแบบเปิ ด (X3) ก็จะส่งผล
ให้ ก ารเป็ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย น (Y)
เพิ่มขึ้น โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y = 0.597 + .228(X1) + .392 (X2) +.251 (X3)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ZY = .194ZX1 +.402ZX2 +.331ZX3

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จึงได้กาหนดวิสยั ทัศน์ใน
การดาเนิ นงานเพื่อบริ หารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความ
เป็ นไทย มี ก ารปฏิ รู ปการเรี ยนรู ้ ข องผู ้ เรี ยนและ
ครู ผูส้ อนเป็ นสาคัญ และกลไกที่ สาคัญ มากประการ
หนึ่ งซึ่ งช่ วยให้ก ารปฏิ รูป การเรี ยนรู ้ ดังกล่าวประสบ
ความสาเร็ จก็คือ ต้องมี การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ใน การบ ริ ห ารจั ด การสถาน ศึ กษ าจากแน วท าง
ด าเนิ น การแบบเดิ ม ดัง ที่ เคยผ่ านมา ไปสู่ ก ารพัฒ นา
สถานศึ กษาให้มี ค วามเป็ นชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ขึ้ น
ภ าย ใ น โ ร ง เรี ย น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง
กั ญ ญา(2547) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า การริ เริ่ มกระบวนการ
ร่ วมมือในสถานศึกษา เพื่อสอดรับกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ และการปฏิรูปการศึกษา จะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงและก่ อให้เกิ ดชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมคิด (2547) ได้ทาการวิจยั
เรื่ องการพั ฒ นาตั ว แบบองค์ ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ ใ น
โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ งสรุ ปผลการวิ จั ย ได้ ดั ง นี้
1) ระดับ ปั จจัยทางการบริ ห าร และระดับ ความเป็ น
องค์ ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ ใ นโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ โดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ธั น ยพร (2553) ได้ วิ จัย
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง
โรงเรี ย นในสั ง กัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเลย ผลการศึกษาวิจยั พบว่าการเป็ นชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น ในจัง หวัด เลยและปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
2. ระดั บ ของปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อการเป็ น
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
1) ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ ห ารโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ อาจเป็ น
เพราะว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
19 มีวสิ ยั ทัศน์ในการดาเนินงานเพื่อเป็ นองค์กรคุณภาพ

อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึ กษาระดับ การเป็ นชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ ของโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
การศึ กษาระดับของการเป็ นชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) สานักงานเขตพื้น ที่
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HMP21-6
บริ ห ารและจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานระดับ สากลบนพื้น ฐานความเป็ นไทย โดย
กลยุทธ์หลักที่ สาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทางการ
บริ หารคือการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมกับครู ในสถานศึกษาใน
การร่ วมกันสร้างวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง
ในสังคม สามารถนาเทคนิ ควิธีการ กลยุทธ์ต่าง ๆ ทาง
ทฤษฎี การบริ หารการศึ กษามาปรับใช้ เพื่อสร้างเสริ ม
ทักษะการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา มี ม นุ ษ ย์
สัมพันธ์และเป็ นที่ยอมรับของผูเ้ กี่ยวข้อง สามารถจูงใจ
ให้คนปฏิบตั ิตามความเห็น ความต้องการหรื อคาสัง่ ได้
เช่น ครู นักเรี ยน และชุมชน โดยใช้ศิลป์ ในการชี้ แนะ
ผู ้ร่ ว มงานให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความกระตื อ รื อร้ น
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างเป็ นที่ น่ายกย่อง เคารพนับ
ถือ ศรัทธาและทาให้ผู ้ ร่ วมงาน เกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ได้ร่วมงานกัน กระตุน้ จิ ตวิญญาณของผูร้ ่ วมงาน ไปสู่
จุ ด มุ่ ง หมาย ร่ ว มกัน ตลอดจนหาแนวทางใหม่ ๆ มา
แก้ไขปั ญหาในหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ อันจะทาให้
สถานศึ กษาพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ขวัญหทัย(2551) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารกับ
ส ภ าพ ค ว าม เป็ น ชุ ม ช น แ ห่ งก าร เรี ย น รู ้ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่หนองบัวลาภู มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
อยูใ่ นระดับมาก
2) ระดับการรับรู ้ความสามารถของครู
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะจาก
การบริ ห ารงานตามกลยุท ธ์ ข องส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19, 2557) โดยจัดให้มีการ
ประชุมเชิงวิชาการ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
บริ ห ารการศึ ก ษาและการจัด การศึ ก ษาครู จึ ง มี ค วาม
เข้าใจถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น สามารถวิเคราะห์การสอน และประเมินตนเอง
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จากผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
องค์ป ระกอบการรับรู ้ ความสามารถของตนเองการที่
ได้รับจากการโน้มน้าวทางสังคม (Social Persuasion)
ของBandura (1997) ที่ กล่าวว่าการโน้มน้าวทางสังคม
เป็ นวิธีการหนึ่ งที่ จะทาให้คณะครู มีความเชื่ อเกี่ ยวกับ
การรั บ รู ้ ค วามสามารถรวมของโรงเรี ยนในการที่ จ ะ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประสบความสาเร็ จบรรลุตามเป้ าหมาย
มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น ซึ่ งวิ ธี ก ารโน้ ม น้ า วทางสั ง คม
ได้แ ก่ การพู ด คุ ย (Talks)การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) โ อ ก า ส ก า ร พั ฒ น า ด้ า น วิ ช า ชี พ
(Professional Development Opportunities) และการให้
ข้อ มู ล ย้อ นกลับ (Feedback) เกี่ ย วกับ ประสบการณ์
ความสาเร็ จของโรงเรี ยนซึ่ งข้อมูลหรื อประสบการณ์
เหล่านี้ จะมี อิทธิ พ ลต่อครู เป็ นอย่างมากสอดคล้องกับ
งาน วิ จั ย ข อง ดุ จฤดี (2553) ที่ ได้ ศึ กษ าวิ จั ย เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนระดับชาติของผูเ้ รี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ที่ผลการวิจยั
พบว่า การรับรู ้ความสามารถของครู โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
3) บรรยากาศโรงเรี ย นแบบเปิ ดโดย
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสังกัดได้รับการอบรมในเรื่ อง
หลักการบริ ห ารการศึ ก ษาให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
บริ ห ารงาน โดยเน้น เน้น การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
กระจายอ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบสู่ ส ถานศึ ก ษา
(ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 19,
2557) จากการเข้ า รั บ การอบรม ประชุ ม สั ม มนา
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาจึ งมี ความรู ้ ความเข้าใจสามารถ
บริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วน
ร่ วมของคณะครู ในโรงเรี ยนโดยการสร้างวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของสถานศึกษาร่ วมกัน ให้ความร่ วมมือ
กับคณะครู ในการดาเนินงานให้ได้ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ครู จึงส่ งผลให้เกิดบรรยากาศที่
ดี ใ นสถานศึ ก ษา ครู ก็ จ ะปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ ต าม

HMP21-7
จุดหมายที่ ตอ้ งการ ทาให้บุคลากรมี ขวัญ และกาลังใจ
ในการทางานครู เกิดความรู ้สึกพอใจ ภูมิใจและอบอุ่น
รู ้สึกในความเป็ นเจ้าของโรงเรี ยน สอดคล้องกับความ
คิ ด เห็ นของ Halpin and Croft (1963) ที่ ได้ ก ล่ า วว่ า
บรรยากาศของโรงเรี ยนขึ้ นอยู่ กั บ พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าในโรงเรี ยน และพฤติกรรมของ
ครู ในฐานะกลุ่มบุคคลในโรงเรี ยน เนื่ องจากพฤติกรรม
ของกลุ่ ม บุ ค คลจะส่ งผลต่ อ การแสดงภาวะผูน้ าของ
ผู ้บ ริ ห ารได้ และพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ หารจะส่ ง ผล
กระทบต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลของครู สอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ ศิ ริ พ ร(2552) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง
ปั จจัยบรรยากาศโรงเรี ยนกับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศ
ของโรงเรี ยน สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สระแก้ว บรรยากาศแบบเปิ ด และ บรรยากาศแบบ
ผูกพัน อยู่ในระดับปานกลาง และบรรยากาศแบบปิ ด
อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย เนื่ องจากความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติ กรรมของครู ในการท างานเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ผูบ้ ริ หารยอมรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะครู และ
ให้ ก ารสนับ สนุ น ในการท างาน มี การประสานงาน
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกัน
และกั น มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงาน มี ค วาม
สามัคคีในการปฏิบตั ิงาน
3. การวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั ว
แปรพยากรณ์ กั บ การเป็ นชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู้ ของ
โรงเรี ยนของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ปั จจัยที่ ศึก ษาทั้ง 3 ตัว มี ความสัมพัน ธ์
กับ การเป็ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ย นใน
โรงเรี ยนในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ กษ า เขต 19 พ บ ว่ า ตั ว แป รพ ยากรณ์ ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนสู งสุ ดคือ การรับรู ้ความสามารถของครู มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
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ของโรงเรี ย นอยู่ใ นระดับ สู ง ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่ า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่เน้น
การพัฒ นาคุ ณ ภาพครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 19,
2557) โดยจัดให้มีการประชุ มเชิ งวิชาการ ให้มีความรู ้
ความเข้าใจในหลักการบริ ห ารการศึ กษาและการจัด
การศึ ก ษา ครู จึ ง มี ค วามเข้ า ใจถึ ง กระบวนการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนเพิ่ ม มากขึ้ น สามารถ
วิเคราะห์ การสอน และประเมิ นตนเองจากผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการดาเนิ นงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการประเมินจากองค์การภายนอก
ดั ง นั้ นครู ในโรงเรี ยนสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 จึ งมีความตระหนักและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของตนเองสามารถวางแผนการ
สอน และแก้ปัญ ญามีเหตุผล สามารถแสวงหาวิธีการ
ในการแก้ปัญหาเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาการ
เรี ยนการสอนอยู่ ต ลอดเวลาจั ด กิ จ กรรมประชุ ม
อภิ ป ราย เสนอผลงาน เพื่ อ แลกเปลี่ ยนประสบการณ์
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนให้แสวงหาวิธีสอน
ใหม่ ๆ มาเผยแพร่ ซ่ ึงกันและกันมีความกระตือรื อร้นใน
การพัฒนาตนเองหรื อทีมให้มีศกั ยภาพต่อเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอและจากใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในใน
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19จึงเกิดวัฒนธรรมการการทางานเป็ น
ที ม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กัน และการร่ วมมื อกันของครู
และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในการสร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
การดาเนิ นงานร่ วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุ จ
ฤดี (2553) ที่ ได้ศึก ษาวิจัย เรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ระหว่าง
การรั บ รู ้ กับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นระดับ ชาติ ข อง
ผูเ้ รี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเลยเขต 2 ที่ มีขอ้ ค้นพบในการวิจยั ว่า แม้
การรับรู ้ความสามารถของครู อยูใ่ นระดับมากก็ตาม แต่
ก็ควรทาให้การรับรู ้ความสามารถของครู เพิ่มขึ้น ได้แก่
ผูบ้ ริ ห ารควรสร้ างความเข้าใจกับ ครู ในเรื่ อ งของการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยน สิ ทธิและหน้าที่ของบุคลากรใน

HMP21-8
โรงเรี ยน โดยการเปิ ดโอกาสให้ครู ได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน มีการพูดคุยปรึ กษาหารื อ
แลกเปลี่ยนสิ่ งที่ ดี จึ งเห็ น ได้ว่า เมื่ อครู และผูบ้ ริ หารมี
ความรู ้ ความเข้าในใจในการในการจั ด การศึ ก ษา
สามารถด าเนิ น งานของตนเองไปด้วยความรู ้ ค วาม
เข้าใจ มี ให้ความร่ วมมื อและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกัน
และกัน ในสถานศึ กษาก็จะมีความเป็ นชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้
รองลงมา คือ บรรยากาศโรงเรี ยนแบบ
เปิ ด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในระดับสู ง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
เมื่อครู ที่ทางานในสถานศึกษาเดียวกัน ที่เกิดความร่ วม
แรงร่ วมมือกัน มีความเอื้ออาทรและจริ งใจการกล้าคิด
กล้าทาในสิ่ งใหม่ๆ การยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการ
ส่ งเสริ มให้ค รู เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ สัมพันธ์และ
ประสบการณ์ร่วมกันจะทาให้ในสถานศึกษาเกิ ดความ
ร่ วมมือกันมีการทางานเป็ นเป็ นทีม เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน ทาให้โรงเรี ยนมีบรรยากาศในการ
ทางานที่ ดี เพื่อให้เกิ ดความสาเร็ จ เป็ นชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันยพร(2553)ที่ ได้
ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเป็ นชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ระดับ .01 คื อ
ปั จจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรี ยน
ส่ ว นล าดั บ สุ ดท้ า ยคื อ ภาวะผู ้น าการ
เปลี่ ย นแปลง มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ การเป็ น
ชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนในระดับ สู ง ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ล ัก ษณะเป็ น
ชุม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้น้ ัน ผูบ้ ริ หารต้องภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารต้องสามารถส่งเสริ มให้ครู ให้
ความร่ วมมือร่ วมใจกับตนเอง เพื่อให้การดาเนินงานให้
ได้ต ามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
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ขนิษฐา(2550) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อชุ ม ชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่สกลนคร
เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงมี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ข อง
โรงเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ .01
4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการ
เป็ นชุมชนแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรพยากรณ์ ที่
ศึ กษาทั้ง 3 ตัว สามารถพยากรณ์ การเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน ในแต่ละตัวดังต่อไปนี้
ก าร รั บ รู ้ ค ว าม ส าม าร ถ ข อ ง ค รู มี
ประสิ ทธิภาพในพยากรณ์การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .01 ตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ท้ งั นี้ อาจเป็ นเพราะ
ครู ที่มีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนเป็ นอย่างดี จะสามารถวิเคราะห์การสอน และ
ประเมิ น ตนเองจากผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
สามารถเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการท างานเป็ นที ม จะ
สามารถเรี ย นรู ้ กับ เพื่ อ นร่ ว มงานได้เป็ นอย่างดี จะมี
ความกระตือรื อร้นในการทางานในสถานศึกษาช่วยกัน
แก้ปัญหาของสถานศึ กษาได้ และถ้าโรงเรี ยนใดที่ ครู
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ความสาเร็ จสู งก็จะทาให้คณะ
ครู มีความเชื่ อเกี่ ยวกับการรับรู ้ความสามารถรวมของ
โรงเรี ยนแกร่ งขึ้น ในขณะที่ ครู ที่มีประสบการณ์ ความ
ล้ ม เห ล วจะต รงกั น ข้ า ม ถ้ า ค รู มี ป ระส บ การณ์
ความสาเร็ จก็จะไวต่อการกระตุน้ ให้ทางานบรรลุเป้ า
หมาของโรงเรี ยนได้ง่ายขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับครู ที่มี
ประสบการณ์ความล้มเหลวซึ่งมักจะกระตุน้ ไม่ข้ ึน และ
การที่ ครู มีประสบการณ์ ความสาเร็ จสู งก็จะมีพลังแห่ ง
การยืนหยัดต่อสู ้เพื่อเอาชนะปั ญหาอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ น
ในระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ยน (Levitt, March,
1996) สอดคล้องกับ งานวิจัยของ อมรา(2555) ได้วิจัย

HMP21-9
รู ป แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ของปั จจัยที่
ส่ งผลต่อ การเป็ นชุม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
บ ร ร ย าก าศ โ ร ง เรี ย น แ บ บ เปิ ด มี
ประสิ ทธิภาพในพยากรณ์การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 สู งสุ ด อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ตามสมมุติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ท้ ังนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่าเมื่อในสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรี ยนที่ดี มีการสร้างความประทับใจ และความรู ้สึก
ที่ ดี ต่ อ สมาชิ ก มี ก ารท างานที่ เกิ ด จากความร่ วมแรง
ร่ วมมือกัน มีความเอื้ออาทรและจริ งใจการกล้าคิดกล้า
ท าในสิ่ งใหม่ ๆ การยอมรั บ ซึ่ งกัน และกัน และมี ก าร
ส่ งเสริ มให้ค รู เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ สัมพันธ์และ
ประสบการณ์ร่วมกันมีการไว้วางใจและยอมรับซึ่ งกัน
และกัน เพราะบรรยากาศของโรงเรี ยนจะมีส่วนในการ
กาหนดพฤติกรรมของผูป้ ฏิ บตั ิงานในโรงเรี ยน ดังนั้น
จึงสรุ ปได้วา่ บรรยากาศของโรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อการ
เป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน ซึ่ งผูบ้ ริ หารทุก
คนควรให้ ค วามส าคัญ ต่ อ บรรยากาศของโรงเรี ย น
เพราะบรรยากาศของโรงเรี ย นจะช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ ห าร
วางแผนที่ จะเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ ึน นอกจากนี้ จะมีการ
เสนอหรื อสนองบรรยากาศที่สร้างเสริ มความพึงพอใจ
ของผูป้ ฏิ บัติงานแล้ว ช่ วยให้องค์การมี ประสิ ท ธิ ภาพ
มากขึ้นแล้ว จะบรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยนได้เร็ วขึ้ น
(Hellriegle, Slocum 1974 อ้ าง ถึ ง ใ น ภ าร ดี ,2553)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันยพ ร(2553)ได้วจิ ยั ปั จจัย
ที่ ส่งผลต่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย
ลาดับต่อมาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มี
ประสิ ทธิภาพในพยากรณ์การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ .01 ตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ท้ ั งนี้ อาจเป็ น

เพราะว่าการบริ หารสถานศึกษาให้มีลกั ษณะเป็ นชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ผูบ้ ริ หารต้องสามารถส่ งเสริ มให้ครู
ให้ความร่ วมมือร่ วมใจกับตนเอง เพื่อให้การดาเนินงาน
ให้ได้ตามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ โดยการการร่ วมกันสร้าง
วิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา มีการจัดรู ปแบบการพัฒนาที่
เหมาะสมกับ พฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถปฏิ บัติ งานให้ บ รรลุ เป้ าหมายของโรงเรี ย น
สร้ า งวัฒ นธรรมการท างานร่ ว มกัน การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ างการบริ ห ารโรงเรี ย น สร้ างความสั ม พัน ธ์
ภายในโรงเรี ยนและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ให้กว้างขวางเพื่ อให้สามารถท างานในโรงเรี ยนให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การเรี ย นการสอน
เพื่อ ให้ครู ในสถานศึ กษาได้จัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนบรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยนและผูบ้ ริ หารต้องเป็ น
แบบอย่างที่ ดีในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและวิชาชี พ และครู
ในโรงเรี ยนจะต้องตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของ เพื่อสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบสอดคล้อง
กับ งานวิจัย ของ นภดล(2554) ได้วิจัย การพัฒ นาตัว
บ่งชี้ การเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของศูนย์การศึ กษา
พิเศษ สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยความ
เมตตาช่ วยเหลื ออย่างดี ย่ิงของ ดร.สุ ชาติ บางวิเศษ และ
ดร.กิติศกั ดิ์ เสนานุ ช ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ ได้กรุ ณา
ให้ค าปรึ กษา ด้วยความเอาใจใส่ ให้ก าลังใจและให้
ข้อคิดเห็นต่างๆ จนผลงานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้ างอิง
กัญญา โพธิวฒั น์. ความร่ วมมือเส้นทางสู่ชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู ้. ว. ครุ ศาสตร สถาบันราชภัฏ
สุรินทร์ 2547; 1(1) : 2
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ขนิษฐา อุ่นวิเศษ. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่สกลนคร
เขต 3 [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา]. สกลนคร : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 2550
ขวัญหทัย ทองราช. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับสภาพความ
เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่หนองบัวลาภู
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา]. อุดรธานี : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ; 2551
ดุจฤดี อ้วนคา. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติของ
ผูเ้ รี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต [วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา]. เลย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ; 2553.
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