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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้กับปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู ปีการศึกษา 2564 จ านวน 315 คนก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง เท่ากับ ),2X(96.0 ),1X(97.0

),3X(98.0 )6X(98.0 ),5X(95.0 ),4X(89.0 และ )allY(89.0  สถิติที ่ ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่
ด้านที่สูงสุดคือ ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วม รองลงมาคือ ด้านการประยุกต์การเรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนรู้และต ่าสุดคือ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน  
 2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายปัจจัยพบว่าปัจจัยที่สูงสุดคือ ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือ ปัจจัยการด าเนินงาน
บริหารจัดการและต ่าสุดคือ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
พบว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการด าเนินงานบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ 0.53 สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน ได้ร้อยละ 53 สร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนได้ ดังนี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
)2x(10.0)1x(14.0)5x(13.0)6x(48.066.0Y   

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
)2z(12.0)1z(16.0)5z(15.0)6z(43.0Z   
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Abstract 
 The aims were to study 1) the factors affecting the professional learning community of Schools 
2)  the professional learning community levels of Schools 3)  the relationship between affecting the 
professional learning community of Schools and the factors 4)  initiate the forecasting equation of being 
the professional learning community of Schools. The sample group, conducting by simple random 
sampling, consisted of 315 teachers and administrators of academic year 2564. The sample size was 
determined by utilizing Krejcie & Morgan table. The research tool was a questionnaire regarding the state 
of professional learning community about 5 levels, which had the reliability reliability score of

),2X(96.0 ),1X(97.0 ),5X(95.0 ),4X(89.0 ),3X(98.0  )6X(98.0 and )allY(89.0 . The data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and the 
multiple regression analysis the enter method. The study revealed that  
 1. The professional learning community levels of Schools was high in general when, the highest 
mean was supporting and co-leadership the next below was learning application and development and 
the lowest was community supporting structure  
 2.  The factors affecting the professional learning community of Schools was high in general, 
the highest mean was the factors of human resources development the next below was management 
operations and the lowest was organization structure  
 3.  The relationship between affecting the professional learning community of Schools and 
the factors were positive relation at the statistical significance .01 
 4.  Initiate the forecasting equation of being the professional learning community of Schools 
that human resources development, management operations, organization structure, conditional and 
organizational cultures were affect with being the professional learning community of Schools at the 
statistical significance .05 and the multiple regression analysis the enter method at 0.53 . The initiating 
the forecasting equation of being the professional learning community of Schools at 53 in average. 
Initiate the forecasting equation that 
 Unstandardized score 

        )2x(10.0)1x(14.0)5x(13.0)6x(48.066.0Y   
 Standardized score 

  )2z(12.0)1z(16.0)5z(15.0)6z(43.0Z    
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บทน า 
 การก าหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคตโดยมีประเด็นหลักที่น่าสนใจเกี่ยวกบั          
ทางการศึกษาดังน้ี 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  2.การลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา และ
ยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา  3.พัฒนาครู  และ 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแนวคิดใดก็ตาม จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย 
โดยเฉพาะ “ผู้บริหาร” ผู้ที่เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้เดินหน้าไปในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนจะพัฒนา
ไปในทิศทางที่ประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น ผู้บริหารคือผู้ที่คอยด าเนินการให้ความเป็นไปเหล่านั้นเกิดขึ้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้และวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนเพื่อที่จะมุ่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ ซึ่งถือเป็นผลผลิตของโรงเรียนที่ส าคัญที่สุด เมื ่อผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนานักเรียนที่มุ ่งเน้น
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว โรงเรียนนั้นย่อมได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากชุมชนและผู้ปกครองอย่าง
แน่นอน จากนโยบายและพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว ท าให้เห็นว่าโรงเรียนจะต้องสร้างระบบและปฏิรูป
การศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น จากข้างต้นชี้ให้เห็นว่า กุญแจส าคัญในการพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นไปตามแนวคิดทางการศึกษาต่าง ๆ ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง “ผู้บริหาร” และ “ครู” ผู้ซึ่งเป็น
บุคลากรส าคัญที่จะจัดการศึกษาให้พร้อมรับกับการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูจะต้องเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกทางการศึกษาให้เด็กมากข้ึน ไม่ใช่ผู้สอนหน้าช้ันเรียนแบบเดิมอีกต่อไป หากจะพัฒนาโรงเรียน ให้เดินหน้าไป
ในทิศทางเดียวกัน ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ครูมีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้บริหารด้วย ดังนั้นครูเองจึงควรได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญทางการศึกษา มุ่งผลในการพัฒนานักเรียนหรื อท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
เพื่อท่ีจะเป็นผู้ขับเคลื่อนทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มีร่วมกัน 
 แนวคิดทางการศึกษาหรือแนวคิดในการบริหารองค์กรทางการศึกษานั้นมีหลายแนวคิดที่จะน าพาให้
โรงเรียนพร้อมรับมือกับการเป็นโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 แต่มีแนวคิดหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นจากการสร้างวิสัยทศัน์และ
ปรัชญาพื้นฐานก่อนนั่นคือ แนวคิด “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” (School as a Learning Community) 
ซาโต มานาบุ (2559, 12) กล่าวว่า ลักษณะเด่น 4 ประการที่เป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้ “โรงเรียนในรูปแบบของ
ศตวรรษที่ 21” จะประสบความส าเร็จ ได้แก่ 1.การรับมือกับสังคมที่มีรากฐานความรู้  2.การรับมือกับสังคมของการ
อยู่ร่วมกันที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม  3.การรับมือกับสังคมที่มีความเสี่ยงเรื่องช่องว่าระหว่างคนรวยกับคนจน 
4.การรับมือกับสังคมเมืองที่เจริญเติมโตอย่างรวดเร็ว โรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นจะมีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มคน 3 กลุ่มด้วยกัน โดยมีมุมมองตามแนวคิดดังนี้ ส าหรับเด็กหรือนักเรียน คือ โรงเรียนที่ช่วยอบรมให้ความรู้ 
ส าหรับครู คือ สถานที่ที่ให้การอบรมและการเรียนรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ส าหรับผู้ปกครองและชุมชน 
คือ โรงเรียนเป็นที่ที่ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือในการปฏิรูปโรงเรียน ทั้งนี้การเตรียมความ
พร้อมส าหรับสังคมระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นภารกิจส่วนรวมของโรงเรียนที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงด้วยวิสัยทัศน์
และปรัชญาที่มีร่วมกัน การปฏิรูปโรงเรียนเพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ประกอบด้วยโครงสร้างระบบกิจกรม
ทั้งหมดสามส่วน ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมพลังในห้องเรียน (Collaborative learning) การสร้างความเป็น
เพื่อนร่วมงาน (Collegiality) และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) สุดท้าย
คือ การเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปของผู้ปกครองและคนในชุมชน ซึ่งระบบกิจกรรมทั้งสามส่วนน้ีเป็นระบบที่ท าให้
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ปรัชญาและวิสัยทัศน์มาอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนและครูอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการ
ติดตั้งเครื่องมือเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วย 
 นอกจากนี้ Donald G. Mulligan (2016) ได้วิจัยเรื่อง ความสามารถในการรับรู้ของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเกี ่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู ้องค์กร (Teacher and School Administrator Perception of their 
Learning Community) ผลการวิจัยนี้ก็ได้สนับสนุนวัฒนธรรมการศึกษาแบบรวมมือ รวมพลัง และความส าเร็จของ
นักเรียนในระดับสูงที่เชื่อมโยงกัน ความพยายามในการร่วมมือรวมพลังภายในชุมชน ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหารอาจจะมี
มุมมองหรือการรับรู้ตามแนวคิดนี้ในรูปแบบท่ีมีความแตกต่างจากครูที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นความหลากหลายนี้จึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์กรต้องมีการก าหนดเป้าหมาย หรือพันธกิจที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านแนวคิดในการจัดการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรทั้งหมดในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง จึงต้องมีความร่วมมือรวมพลัง การแบ่งปันและการรับฟังซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย จึง
จะเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ทุกส่วน  
 ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูจึงเป็นผู้
มีส่วนส าคัญในการอ านวยความสะดวกต่อองค์กรน าทางและท าให้กระบวนการความร่วมมือง่ายขึ้น บทบาทของ
ผู้บริหารจึงมีส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จต่อแบบแผนความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน ดังที่ สมคิด สร้อยน ้า (2547, 4) ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนารูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อการมีวิสัยทัศน์ การฟื้นฟูพันธกิจ การชี้แนะปฏิบัติตาม
หลักสูตรและการสอน การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งมีหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อโรงเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนในท่ีจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และหัวข้อที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค ์
 2. เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้กับปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค ์
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์
 2. มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ อย่างน้อย 1 ปัจจัยที่สามารถท านายการเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได ้
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิดและทฤษฏีของนักวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยได้ท าการ
สังเคราะห์ ตัวแปรที่เป็นปัจจัย ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 2) ปัจจัยด้านบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์กร 3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 4) ปัจจัยด้านการจูงใจ 5) ปัจจัยด้านการด าเนินงาน และ 6) ปัจจัย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏี ของนักวิชาการต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างตัวแปรของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ 5 ประการ 
ประกอบด้วย 1) ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม  2) การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน  3) การประยุกต์การเรียนรู้
และการพัฒนาการเรียนรู้  4) โครงสร้างสนับสนุนชุมชน  5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดวิจัย 
  

ตัวแปรพยากรณ์ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้

ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค ์

   1 . ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในครั้งนี้จะศึกษา
ขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 1. ขอบเขตเนื้อหา 
  ขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และศึกษา
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม ด้านภาวะผู้น า ด้านการจูงใจ ด้านการด าเนินงาน และ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จ านวน 1,712 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 315 คน ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  2.1 ตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มีทั้งหมด 6 ตัวแปร ประกอบด้วย 
   2.1.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 2.1.2 ปัจจัยด้านด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร 
   2.1.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  2.1.4 ปัจจัยด้านการจูงใจ 
  2.1.5 ปัจจัยด้านด้านการด าเนินงาน 2.1.6 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2 ตัวแปรเกณฑ์ คือ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ตามแนวคิดของ Hord มี 5 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 
   2.2.1 ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม   2.2.2 การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน 
   2.2.3 การประยุกต์การเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ 3.2.4 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
   2.2.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามรูปแบบของ Likert’s Scale 
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามรูปแบบของ Likert’s Scale  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากคณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาให้กลุ่มเป้าหมาย ใน
ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564  โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยแนบเอกสารที่อธิบายถึง
จุดประสงค์ของการวิจัยและช้ีแจงถึงการตอบข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ    
 3. กลุ่มเป้าหมายส่งแบบสอบถามกลับคืนมาทางไปรษณีย์ ได้แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 315 ฉบับ 
ครบถ้วนตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็น  
 4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทั้งหมดอย่างละเอียด 
ก่อนจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 5. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อใช้ในการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการศึกษา 
  1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม 
  1.2 หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ ของครอนบาค 
 2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
  2.1 ค่าร้อยละ (%) 
  2.2 ค่าเฉลี่ย ( ) 
  2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ 
  3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
  3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดยใช้วิธี Stepwise 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยการด าเนินงานบริหารจัดการ ปัจจัยด้าน
การจูงใจ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร  
 2. ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วม ด้านการประยุกต์การเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า  ปัจจัยทั้ง 
 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ด้านภาวะผู้น า ด้านการจูงใจ ด้านการ
ด าเนินงานบริหารจัดการ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่ง การ
เรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ ด้านการด าเนินงานบริหาร
จัดการ ด้านการจูงใจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับต ่า คือ ด้านภาวะผู้น า  
 4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
โดยใช้ปัจจัย 6 ด้าน เป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการด าเนินงานบริหารจัดการ ด้าน
โครงสร้างองค์กร และด้านด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ตามล าดับ ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ร่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ 0.66 สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 53 
สร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

)2x(10.0)1x(14.0)5x(13.0)6x(48.066.0Y   
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

)2z(12.0)1z(16.0)5z(15.0)6z(43.0Z    
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ผู้วิจัยอภิปรายได้ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยรวมและรายด้านส่งผลอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการด าเนินงานบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและปัจจัยโครงสร้างองค์กร มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปราย ดังน้ี 
  1.1 ด้านโครงสร้างองค์กร โรงเรียนควรมีการมอบหมายการท างาน โดยค านึงถึงความสามารถของแต่
ละบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีลดความซ ้าซอ้น 
มีการกระจายอ านาจการบริหารตามสายบังคับบัญชา มีโครงสร้างการบริหารที่ลดขั้นตอน สะดวก  คล่องตัว เป็น
ระบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิานเพื่อให้บุคคลในองค์กรมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีตอ่กัน 
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  1.2 ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร มีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม สนับสนุนมีส่วนร่วมของคณะครู และกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง ส่งเสริมให้ครูมีความผูกพันต่อองค์กร มีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน สร้าง
บรรยากาศการท างานให้ครูมีความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานซึ่งสอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ จุลลี่ ศรีษะโคตร 
(2557) และสอดคล้องกับ วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560) ที่พบว่าบรรยากาศการท างานของสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  
  1.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า การที่ผู้เรียนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้นั้นย่อมมีผลมาจากผู้บริหาร ครู โดย
ผู ้บริหารและครูมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่จะสร้างให้โรงเรียนพัฒนาไปในแนวทางร่ วมกัน กล้า
เปลี่ยนแปลงและมีการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มีการเป็นผู้น าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลใน
องค์กร เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ จัดหาแหล่งเรียนรู้และวัสดุที่สามารถช่วยให้
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกพล อยู่ภักดี 
และวัลลภา  อารีรัตน์ (2559) พบว่าปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน ในด้าน
ภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก  
  1.4 ปัจจัยด้านการจูงใจ ซึ่งการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่ขับเคลื่อนให้
งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารควรให้ก าลังใจเชิงบวก การยกย่องชมเชย เมื่อประสบความส าเร็จ สนับสนุนให้
ครูเรียนรู้งานหลาย ๆ ด้าน จูงใจให้ครูอยากที่จะเรียนรู้งานใหม่ มอบหมายงานให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้แสดง
ศักยภาพและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัย ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ 
(2560) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในด้านการจูงใจ อยู่ในระดับมาก   
  1.5 ปัจจัยด้านการด าเนินงานบริหารจัดการ ถือเป็นปัจจัยล าดับต้น ๆ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ มี
การวิเคราะห์สภาพปัญหา สร้างแนวทางรวมไปถึงการด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานพัฒนา
องค์กร การจัดล าดับความส าคัญในการแก้ปัญหา มีการเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ก าหนดเป้าหมาย
ด าเนินงานด้วยกิจกรรมที่หลายหลาย น าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน มีการควบคุมการท างาน รวมถึงการ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่จะมองเห็นภาพและทิศทางร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฉลิมชาติ เมฆแดง (2558) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลถึงการพัฒนาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ในด้านของการ
ด าเนนิงานบริหาจัดการ อยู่ในระดับมาก 
  1.6 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลไปสู่ผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน โดย
ร่วมกันเป็นทีม พัฒนา แก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ ้น สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ เป็นเครื ่องมือหลักในการ
ด าเนินงาน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน และมีการน าผลสะท้อนและข้อเสนอแนะกลับมาวิเคราะห์
และปรับปรุง  
 2. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในหลายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้น า
ร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตย มี
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การแลกเปลี่ยนกันเป็นผู้น าทางนวัตกรรมและการวิจัย รวมถึงการเป็นผู้น าที่ดี มีรูปแบบความคิดและมุมมองที่เปดิ
กว้าง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของตัวแปรพยากรณ์ที่ดีท่ีสดุที่ใช้ใน การพยากรณ์การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการด าเนินงาน
บริหารจัดการ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร และปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่สามารถ
พยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นตัวพยากรณ์ที่
สามารถพยากรณ์ร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ 0.69 สามารถพยากรณ์ การเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 53  ) 2R.Adj = 0.53( และสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 

)2x(10.0)1x(14.0)5x(13.0)6x(48.066.0Y   
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะดังนี้   
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 โรงเรียนควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เพราะการพัฒนาต่อยอดความรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องจะสามารถพัฒนาองค์กรและสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้มีความสามารถในหลายด้านจะช่วย
ขับเคลื่อนโรงเรียนให้ไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยสมบูรณ์  
  1.2 ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้มีการก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน มีการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน และ
มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ครูเกิดความกระตือรอืร้นในการท างาน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน อยู่ในอันดับสุดท้าย เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า การด าเนินงานในองค์กรมีความคล่องตัวเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ความคล่องตัวเพียงอยา่ง
เดียวที่จะสนับสนุนให้องค์กรกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ควรมีการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสามารถ โดยโรงเรียนมีระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อใช้ส าหรับการพัฒนา
วิชาชีพของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่หลากหลายตามความเหมาะสมและตามความ
ต้องการของบุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ    
  2.2 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพน้อยที่สุด ดังนั ้นผู ้บริหารควรมอบหมายการท างานโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถของแต่บุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย และมีการก าหนดกรอบแนวทางใน
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การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรที่ลดความซ ้าซ้อนและเน้นความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กรประสบความส าเร็จต่อไป 
  2.3 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยอันดับแรก ดังนั้นจึงควรเพิ่มการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลออกมาให้มากที่สุด ทั้งนี้จึงควรพัฒนาการอบรม การท าวิจัย การท าระบบข้อมูลใน
องค์กร มีการให้ค าแนะน าหรือแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับคนในองค์กรเพื่อท าให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวบุคคลและองค์กร
ในระดับต่อ ๆ ไป 
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