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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 2) เพื่อศึกษา
ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  4) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 19 จ านวน 400 คนไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการวจิยัสรุป
ไดด้งัน้ี 1. ระดบัของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. ระดบัของปัจจยัท่ีศึกษา
ทุกตวัแปร อยูใ่นระดบัมาก 3. ปัจจยัท่ีศึกษาทุกดา้น มีความสมัพนัธ์กบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4. ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ,การรับรู้ความสามารถของครู และบรรยากาศแบบเปิดของโรงเรียน โดยสามารถพยากรณ์ร้อยละ 
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.     
 
 
ค าส าคญั:  ปัจจยัท่ีส่งผล  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
Keywords: Factors Affecting, Professional  Learning Community 
* นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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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).  
 
 
บทน า 
 การพัฒนาโรงเรียนนั้ นภาวะผู ้น าของ
ผู ้บ ริห ารโรงเรียน เป็ น ปั จ จัย ท่ี ส าคัญ ท่ี น าไป สู่
ความส าเร็จของโรงเรียนและการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ คือ ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง เพราะได้รับ
ความพึงพอใจและมีผลมากในหมู่ผูต้าม เพราะผูน้ าจะ
ปลุกใจให้ผูต้ามให้เขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้
ศิลปะการพดู การเนน้พนัธกิจและวสิัยทศัน์ท่ีน่าช่ืนชม
ท่ีมีต่อองค์การในอนาคต การสาธิตความเช่ือมั่นใน
ตนเองและความเช่ือมัน่ในตวัของผูต้ามว่าจะสามารถ
ปฏิบติัตามพนัธกิจท่ีวางไวจ้นกระทัง่ส าเร็จ การแสดง
ความห่วงใยและความเก่ียวขอ้งต่อผูต้ามและกระตุน้ผู ้
ตามให้มีการพฒันา (มณัฑนา และคณะ, 2546) ขณะท่ี
ปัจจัยอ่ืนท่ีผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เม่ือ
พิจารณาถึงปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบภายในโรงเรียน
แล้ว จะเห็นได้ว่า ครู เป็นผู ้มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
ความส าเร็จทางวิชาการของผู ้เรียนเพราะครูเป็นผู ้
ถ่ ายท อ ด ค ว าม รู้ โ ด ยต ร งแ ก่ ผู ้ เ รี ย น  เป็ น ผู ้ จั ด
กระบวนการเรียนรู้ ถา้ครูมีความรู้ความสามารถและ
รับรู้ความสามารถของตนเอง (Teacher Self Efficacy) 
และการรับรู้ความสามารถของครูคนอ่ืนๆ ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถโดยภาพรวมของค รูในโรงเรียน 
(Collective Teacher Efficacy : CTE) ว่าค รูทุกคนใน
โรงเรียนมีความสามารถในการพัฒนาผู ้เรียนให้มี
คุณภาพและสามารถยกระดับความสามารถและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได้ ความเช่ือหรือ
การรับรู้ความสามารถรวมของครูทั้ งโรงเรียน ก็เป็น
แรงกระตุน้หรือพลังผลักดัน ให้คณะครูจัดการเรียน
การสอน ได้อ ย่ าง มี คุณ ภาพ  มี ค วาม เช่ื อมั่น ใน
ความสามารถของตนตลอดจนเพ่ือนร่วมงานในการ
จัดการเรียนการสอน  สามารถสอนได้อย่างดี มี
ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู ้เรียน
ท้ายท่ี สุด ดังนั้ นการรับ รู้ความสามารถของครูใน
โรงเรียนจึงเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีผูว้จิยัเห็นวา่น่าจะมีผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และปัจจยัท่ีส าคญัอีก
อย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้คือ 
บ รรย าก าศ ข อ งโร ง เรี ยน  เป็ น ค ว าม สั ม พัน ธ์
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีบุคคลสามารถรับรู้ได ้
เป็นผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูบ้ริหารและครู เป็น
คุณภาพโดยรวมของโรงเรียนและปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงบรรยากาศของ
โรงเรียนช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนได้ (Hoy, Miskel, 2008) จึงเห็นไดว้่า บรรยากาศ
ของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
และเป็นปัจจัยส าคญัต่อการบริหารและการปรับปรุง
โรงเรียน 
 ดงันั้นในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ไดน้ั้น ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนเองเป็นผู ้
ท่ีมีความส าคัญยิ่งท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติท่ีประสบ
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ผลส าเร็จต่อแบบแผนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 

2. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วย 1) 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 2) การรับรู้ความสามารถ
รวมของครู 3) บรรยากาศโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 

4. เพ่ือ ศึกษาปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
 
วธีิการวจิยั 

1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เอกสาร 
ต ารา บทความทางวิชาการ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

2. สร้างเคร่ืองมือโดยให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมกบัวตัถุประสงคก์ารวดัตามนิยามศพัท ์

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ เสนอ
ต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์  และรับการเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกตอ้ง 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาส านวนท่ีใช้ (Wording) ความชัดเจนของ
ค าถาม ส่ิงท่ีควรปรับปรุงและตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ื อห า (Content Validity) โด ยการห าดัช นี ค วาม

สอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์ (Index of 
Congruence : IC) แลว้เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IC ตั้งแต่ 
0.5 ข้ึนไป   (พิชิต, 2544)และจดัท าเป็นแบบสอบถาม
ไดท้ั้ งส้ิน 76 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีค่า IC ทั้งฉบบัตั้งแต่ 0.6 - 
1.0 

5. น าแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
และตรวจสอบแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ขและ
ปรับปรุงอีกคร้ัง 

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อหา
ความเท่ียง(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของ Cronbach (Alpha Cronbach’s of Coefficient) ซ่ึ ง มี
ค่าความเท่ียง(Reliability)ดังน้ี การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ .930  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง .846  การรับรู้
ความสามารถของครู .709และบรรยากาศโรงเรียนแบบ
เปิด .669 

7. ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ 
8. รวบรวมจดัเตรียมเป็นเคร่ืองมือการวิจยั

ฉบบัสมบูรณ์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้ใน
การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอ ร์
ส าเร็จรูป ในการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ตอน ท่ี  1 โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Fequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็น
ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สั น  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยใชเ้กณฑก์ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
ของ ภทัราพร(2553) 
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4. การหาปัจจัยพยากรณ์การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 
โด ยการวิ เค ราะ ห์ ก ารถดถอยพ หุ คูณ  (Stepwise 
Multiple Regression  Analysis) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. ระดับของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 
 ในการศึกษาระดับของการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้าน ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียสูงสุด คือ  การมี
วิสัยทัศน์  รองลงมาคือ การเรียนรู้ร่วมกันและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การ
เนน้การเรียนรู้และผลลพัธ์ 

2. ระดบัของปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 

1) ระดับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหาร 

ในการศึกษาระดับ ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารพบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ในโรงเรียน  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ี การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความมีภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก  

2) ระดบัการรับรู้ความสามารถของครู 
ใน ก าร ศึ ก ษ าร ะดั บ  ก าร รับ รู้

ความสามารถของครู พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของ
ครูอยูใ่นระดบัมาก   3. ระดับบรรยากาศโรงเรียนแบบ
เปิด 

 ในการศึกษาระดบั บรรยากาศโรงเรียน
แบบเปิดพบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต19 มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด อยูใ่นระดบั
มาก 

3. ความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัทีศึ่กษา กบั
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
 ผลการวิจยั พบวา่ปัจจยัท่ีศึกษาทั้ง 3 ตวั 
มีความสมัพนัธ์กบัผลของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต19 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01 เรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากมาก
ไปหานอ้ยตามล าดบัดงัน้ี บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด 
(X3) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Y) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = .778) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การรับรู้ความสามารถ
ของครู (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นชุมชน
แห่งการเรียน รู้(Y) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ สูง           
(r = .731) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียน รู้(Y) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง ( r = .724) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียน รู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี 
Stepwise  ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดย
วิธี Stepwise เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 พบวา่ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (X1) การรับรู้ความสามารถ
ของครู (X2) และบรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด (X3) 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามธัยมศึกษาเขต 19 (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .01 โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์  
ร้อยละ 71.80 (R2= .718)  
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่าตวัแปรพยากรณ์ท่ี
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 19 (Y) ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมี
ค่าดงัน้ีคือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (X1) (Beta=.194) 
การรับรู้ความสามารถของครู (X2) (Beta= .402) และ
บรรยากาศของโรงเรียนแบบเปิด (X3) (Beta=.331) 
 ดังนั้ น เม่ือพิจารณ าค่ าสัมประสิท ธ์ิ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยเป็นบวก จึงหมายความว่า เม่ือมี
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (X1) เพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลให้
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน (Y) เพ่ิมข้ึน 
เม่ือการรับรู้ความสามารถของครู (X2) ก็จะส่งผลให้
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน (Y) และเม่ือ
การการจดับรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด (X3) ก็จะส่งผล
ให้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน (Y) 
เพ่ิมข้ึน โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y  =  0.597 + .228(X1) + .392 (X2) +.251 (X3)  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 ZY  = .194ZX1 +.402ZX2 +.331ZX3 
  

อภิปรายผล 

 ผูว้จิยัน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ผลการศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
 การศึกษาระดบัของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 จึงไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ใน
การด าเนินงานเพื่อบริหารและจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลบนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย มีการปฏิ รูปการเรียน รู้ของผู ้เรียนและ
ครูผูส้อนเป็นส าคัญ และกลไกท่ีส าคัญมากประการ
หน่ึงซ่ึงช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จก็คือ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ในการบ ริห ารจัด การสถาน ศึกษ าจากแนวทาง
ด าเนินการแบบเดิมดังท่ีเคยผ่านมา ไปสู่การพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ข้ึน
ภ าย ใน โ ร ง เรี ยน  ส อ ด ค ล้อ งกั บ แน ว คิ ด ข อ ง           
กัญญา(2547) ท่ี ได้กล่าวว่าการริเร่ิมกระบวนการ
ร่วมมือในสถานศึกษา เพ่ือสอดรับกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษา จะน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงและก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมคิด (2547)  ไดท้ าการวิจยั
เร่ืองการพัฒนาตัวแบบองค์การแห่ งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงสรุปผลการวิจัยได้ดัง น้ี           
1) ระดับปัจจัยทางการบริหาร  และระดับความเป็น
องค์การแห่งการเรียน รู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา         
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยพร  (2553) ได้วิจัย 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จงัหวดัเลย ผลการศึกษาวิจยั พบวา่การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวดัเลยและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

2. ระดับของปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 

1) ภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
19 มีวสิยัทศัน์ในการด าเนินงานเพื่อเป็นองคก์รคุณภาพ 
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บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย โดย 
กลยทุธ์หลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายทางการ
บริหารคือการพฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยอาศยัการมีส่วนร่วมกบัครูในสถานศึกษาใน
การร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ในสังคม สามารถน าเทคนิควิธีการ กลยทุธ์ต่าง ๆ ทาง
ทฤษฎีการบริหารการศึกษามาปรับใช ้เพื่อสร้างเสริม
ทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีมนุษย์
สมัพนัธ์และเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถจูงใจ
ให้คนปฏิบติัตามความเห็น ความตอ้งการหรือค าสั่งได ้
เช่น ครู นกัเรียน  และชุมชน โดยใชศิ้ลป์ในการช้ีแนะ
ผู ้ร่วมงานให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความกระตือรือร้น 
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งเป็นท่ีน่ายกย่อง เคารพนับ
ถือ ศรัทธาและท าให้ผู ้ร่วมงาน เกิดความภาคภูมิใจเม่ือ
ไดร่้วมงานกนั กระตุน้จิตวิญญาณของผูร่้วมงาน ไปสู่
จุดมุ่งหมาย ร่วมกัน ตลอดจนหาแนวทางใหม่ๆมา
แกไ้ขปัญหาในหน่วยงานอยา่งสร้างสรรค ์อนัจะท าให้
สถานศึกษาพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ขวญัหทยั(2551) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับ
ส ภ าพ ค ว าม เป็ น ชุ ม ชน แ ห่ งก าร เรี ยน รู้ ร ะ ดับ
ประถมศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีหนองบวัล าภู มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
อยูใ่นระดบัมาก 

2) ระดบัการรับรู้ความสามารถของครู
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะจาก
การบริหารงานตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต19 ท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19, 2557) โดยจดัให้มีการ
ประชุมเชิงวิชาการ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาครูจึงมีความ
เขา้ใจถึงกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิม
มากข้ึน สามารถวิเคราะห์การสอน และประเมินตนเอง

จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองการท่ี
ได้รับจากการโน้มน้าวทางสังคม (Social Persuasion) 
ของBandura (1997) ท่ีกล่าวว่าการโน้มน้าวทางสังคม 
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้คณะครูมีความเช่ือเก่ียวกับ
การรับรู้ความสามารถรวมของโรงเรียนในการท่ีจะ
พฒันาผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
มีความแข็งแกร่งข้ึน ซ่ึงวิธีการโน้มน้าวทางสังคม 
ได้แก่ การพูดคุย (Talks)การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(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
ข้อมูลย ้อนกลับ (Feedback) เก่ียวกับประสบการณ์
ความส าเร็จของโรงเรียนซ่ึงขอ้มูลหรือประสบการณ์
เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อครูเป็นอย่างมากสอดคลอ้งกับ
งาน วิจัยของ  ดุ จฤ ดี (2553) ท่ี ได้ ศึ กษ าวิจัย เร่ื อ ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดบัชาติของผูเ้รียน ในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ท่ีผลการวิจยั
พบวา่ การรับรู้ความสามารถของครู โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  

3) บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิดโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ี อาจเป็น เพราะว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัไดรั้บการอบรมในเร่ือง
หลกัการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริหารงาน โดยเน้นเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19, 
2557) จากการเข้ารับการอบรม ประชุม  สัมมนา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีความรู้ ความเขา้ใจสามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการมีส่วน
ร่วมของคณะครูในโรงเรียนโดยการสร้างวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของสถานศึกษาร่วมกนั ให้ความร่วมมือ
กบัคณะครูในการด าเนินงานใหไ้ดต้ามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัครู จึงส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ี
ดีในสถานศึกษา ครูก็จะปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
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จุดหมายท่ีตอ้งการ ท าให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจ
ในการท างานครูเกิดความรู้สึกพอใจ ภูมิใจและอบอุ่น 
รู้สึกในความเป็นเจา้ของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัความ
คิด เห็นของ  Halpin and Croft (1963) ท่ี ได้ก ล่าวว่า
บรรยากาศของโรงเรียนข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าในโรงเรียน และพฤติกรรมของ
ครูในฐานะกลุ่มบุคคลในโรงเรียน เน่ืองจากพฤติกรรม
ของกลุ่มบุคคลจะส่งผลต่อการแสดงภาวะผูน้ าของ
ผู ้บริหารได้ และพฤติกรรมของผู ้บริหารจะส่งผล
กระทบต่อปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลของครู สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ  ศิริพร(2552)  ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
ปัจจยับรรยากาศโรงเรียนกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว ผลการวิจยัพบว่า บรรยากาศ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแก้วบรรยากาศแบบเปิด และ บรรยากาศแบบ
ผูกพนั อยู่ในระดับปานกลาง และบรรยากาศแบบปิด
อยู่ในระดับน้อย เน่ืองจากความสัมพัน ธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของครูในการท างานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั ผูบ้ริหารยอมรับฟังขอ้คิดเห็นจากคณะครูและ
ให้การสนับสนุนในการท างาน มีการประสานงาน
ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกัน มีความรู้สึกท่ี ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความ
สามคัคีในการปฏิบติังาน 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรพยากรณ์  กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต  19 
 ปัจจัยท่ีศึกษาทั้ ง 3 ตัว มีความสัมพนัธ์
กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มัธยม ศึกษ า เขต  19 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ ท่ี มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนสูงสุดคือ การรับรู้ความสามารถของครู มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19  ท่ีเนน้
การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19, 
2557) โดยจดัให้มีการประชุมเชิงวิชาการ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษาและการจัด
การศึกษา ครูจึงมีความเข้าใจถึงกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน  สามารถ
วิเคราะห์การสอน และประเมินตนเองจากผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการด าเนินงานตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา มีการประเมินจากองคก์ารภายนอก 
ดังนั้ นค รูในโรงเรียนสังกัดส านั กงาน เขต พ้ืน ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 จึงมีความตระหนักและ
เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองสามารถวางแผนการ
สอน และแก้ปัญญามีเหตุผล สามารถแสวงหาวิธีการ
ในการแกปั้ญหาเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพ่ือแกปั้ญหาการ
เรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาจัด กิจกรรมประชุม 
อภิปราย เสนอผลงาน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์
เรียนรู้ร่วมกนั ไดรั้บการสนับสนุนให้แสวงหาวิธีสอน 
ใหม่ ๆ มาเผยแพร่ซ่ึงกนัและกนัมีความกระตือรือร้นใน
การพฒันาตนเองหรือทีมให้มีศกัยภาพต่อเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอและจากใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19จึงเกิดวฒันธรรมการการท างานเป็น
ทีม  แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และการร่วมมือกนัของครู
และผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
การด าเนินงานร่วมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ดุจ
ฤดี(2553) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติของ
ผูเ้รียน ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 2 ท่ีมีขอ้คน้พบในการวิจยัว่า แม้
การรับรู้ความสามารถของครูอยูใ่นระดบัมากก็ตาม แต่
ก็ควรท าให้การรับรู้ความสามารถของครูเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่
ผูบ้ริหารควรสร้างความเขา้ใจกับครูในเร่ืองของการ
บริหารจดัการโรงเรียน สิทธิและหนา้ท่ีของบุคลากรใน
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โรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให้ครูไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการโรงเรียน มีการพดูคุยปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนส่ิงท่ีดี จึงเห็นได้ว่า เม่ือครูและผูบ้ริหารมี
ความรู้ ความเข้าในใจในการในการจัดการศึกษา 
สามารถด าเนินงานของตนเองไปด้วยความรู้ความ
เขา้ใจ มีให้ความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกนั ในสถานศึกษาก็จะมีความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 
 รองลงมา คือ บรรยากาศโรงเรียนแบบ
เปิด มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
เม่ือครูท่ีท างานในสถานศึกษาเดียวกนั  ท่ีเกิดความร่วม
แรงร่วมมือกนั  มีความเอ้ืออาทรและจริงใจการกลา้คิด
กลา้ท าในส่ิงใหม่ๆ การยอมรับซ่ึงกนัและกนั และมีการ
ส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้จากการปฏิสัมพนัธ์และ
ประสบการณ์ร่วมกนัจะท าให้ในสถานศึกษาเกิดความ
ร่วมมือกนัมีการท างานเป็นเป็นทีม เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหโ้รงเรียนมีบรรยากาศในการ
ท างานท่ีดี เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธันยพร(2553)ท่ีได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 คือ 
ปัจจยัดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมของโรงเรียน 
  ส่วนล าดับ สุดท้ายคือภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในระดับสูง ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการบริหารสถานศึกษาให้มีลักษณะเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ผูบ้ริหารตอ้งภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งสามารถส่งเสริมใหค้รูให้
ความร่วมมือร่วมใจกบัตนเอง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานให้
ได้ตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ขนิษฐา(2550) ท่ีไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีสกลนคร
เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01  

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
 จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ี
ศึกษาทั้ ง 3 ตวั สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ในแต่ละตวัดงัต่อไปน้ี 
 ก าร รั บ รู้ ค ว าม ส าม าร ถ ข อ งค รู มี
ประสิทธิภาพในพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต19 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
ครูท่ีมีความเขา้ใจถึงกระบวนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอยา่งดี จะสามารถวเิคราะห์การสอน และ
ประเมินตนเองจากผลการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ 
สามารถเป็นส่วนหน่ึงของการท างานเป็นทีม จะ
สามารถเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี จะมี
ความกระตือรือร้นในการท างานในสถานศึกษาช่วยกนั
แก้ปัญหาของสถานศึกษาได ้และถา้โรงเรียนใดท่ีครู
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ความส าเร็จสูงก็จะท าให้คณะ
ครูมีความเช่ือเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถรวมของ
โรงเรียนแกร่งข้ึน ในขณะท่ีครูท่ีมีประสบการณ์ความ
ล้ม เห ลวจะต รงกัน ข้าม  ถ้ าค รู มี ป ระสบการ ณ์
ความส าเร็จก็จะไวต่อการกระตุน้ให้ท างานบรรลุเป้า
หมาของโรงเรียนไดง่้ายข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัครูท่ีมี
ประสบการณ์ความลม้เหลวซ่ึงมกัจะกระตุน้ไม่ข้ึน และ
การท่ีครูมีประสบการณ์ความส าเร็จสูงก็จะมีพลงัแห่ง
การยืนหยดัต่อสู้เพ่ือเอาชนะปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่างปฏิบัติงานในโรงเรียน (Levitt, March, 
1996) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อมรา(2555) ได้วิจัย
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รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 บ รร ย าก าศ โ ร ง เรี ยน แ บ บ เปิ ด  มี
ประสิทธิภาพในพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 สูงสุด อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไวท้ั้ งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่เม่ือในสถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนท่ีดี มีการสร้างความประทบัใจ และความรู้สึก
ท่ีดีต่อสมาชิก มีการท างานท่ีเกิดจากความร่วมแรง
ร่วมมือกนั มีความเอ้ืออาทรและจริงใจการกลา้คิดกลา้
ท าในส่ิงใหม่ๆ การยอมรับซ่ึงกันและกัน และมีการ
ส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้จากการปฏิสัมพนัธ์และ
ประสบการณ์ร่วมกนัมีการไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนั
และกนั เพราะบรรยากาศของโรงเรียนจะมีส่วนในการ
ก าหนดพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในโรงเรียน ดงันั้น
จึงสรุปไดว้า่บรรยากาศของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารทุก
คนควรให้ความส าคัญต่อบรรยากาศของโรงเรียน 
เพราะบรรยากาศของโรงเรียนจะช่วยให้ผู ้บริหาร
วางแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน นอกจากน้ีจะมีการ
เสนอหรือสนองบรรยากาศท่ีสร้างเสริมความพึงพอใจ
ของผูป้ฏิบัติงานแลว้ ช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนแลว้ จะบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนไดเ้ร็วข้ึน
(Hellriegle, Slocum 1974 อ้ า ง ถึ ง ใน  ภ า ร ดี ,2553) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยพ ร(2553)ไดว้จิยั ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย 
 ล าดบัต่อมาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มี
ประสิทธิภาพในพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต19 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี ระดับ  .01 ตามสมมุติฐาน ท่ีตั้ งไว ้ทั้ ง น้ี อาจเป็น

เพราะวา่การบริหารสถานศึกษาใหมี้ลกัษณะเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้นั้น ผูบ้ริหารตอ้งสามารถส่งเสริมให้ครู
ใหค้วามร่วมมือร่วมใจกบัตนเอง เพ่ือใหก้ารด าเนินงาน
ให้ได้ตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้โดยการการร่วมกันสร้าง
วสิยัทศัน์ของสถานศึกษา มีการจดัรูปแบบการพฒันาท่ี
เหมาะสมกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพ่ือท่ีจะ
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
สร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกันการปรับเปล่ียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์
ภายในโรงเรียนและการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน
ให้กวา้งขวางเพื่อให้สามารถท างานในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ครูในสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนและผูบ้ริหารตอ้งเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการพฒันาผูเ้รียนและวิชาชีพ และครู
ในโรงเรียนจะตอ้งตระหนักและเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี
ของ เพ่ือสามารถแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นภดล(2554) ได้วิจัย การพัฒนาตัว
บ่งช้ีการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ  สงักดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
เมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ ดร.สุชาติ  บางวิเศษ   และ        
ดร.กิติศกัด์ิ  เสนานุช  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ท่ีไดก้รุณา
ให้ค  าปรึกษา ด้วยความเอาใจใส่  ให้ก าลังใจและให้
ขอ้คิดเห็นต่างๆ จนผลงานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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