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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและระดับ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับ
ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนและ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จ านวน 400 คน โดยใช้การ
สุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และใช้สถิติ
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และระดับของปัจจัยที่ศึกษา
อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ศึกษาทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู (X3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X1) 
บรรยากาศโรงเรียน (X2) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยสามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ร้อยละ 78.30 (R2 = .783) สมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
   Ŷ = .504 + .367X3 + .300X1 + .211X2 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   Ẑ = .366ZX3 + .357ZX1 + .235ZX2  
 
ค าส าคัญ ปัจจัยที่ส่งผล ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
Abstract 
  The purposes of this study were : 1) to study the level of professional learning community of 
schools and the level of factors affecting the professional learning community of schools, 2) to find out the 
relationship between the factors affecting the professional learning community and the professional learning 
community of schools, 3) to determine the factors affected the professional learning community and 4) to  
____________________________________________________________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
2 3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

98

construct the predictive equation of the professional learning community of schools.  The samples of this 

study were 400 teachers drawn from schools under Loei Primary Educational Service Area Office 2 which by 

the stratified random sampling method.  A rating scale questionnaire was applied for data gathering and 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's product 

moment correlation coefficient and multiple regression. The study findings revealed as follows : 1) the level 

of professional learning community of schools and the level of all factors was found clearly in overall aspect 

at the high level 2) the factors were positive correlated with the professional learning community of schools 

with the statistical significance at .01 level 3) the factors of collective teacher efficacy (X3), transformational 

leadership (X1)  and school climate (X2)  affected the professional learning community of schools with the 

statistical significance at .01 level and the efficiency in prediction was 78.30 percent (R2=.783). The predictive 

equation as follows : 
  The predictive equation in raw scores : 
   Ŷ = .504 + .367X3 + .300X1 + .211X2 
  The predictive equation in standard scores :  

    Ẑ = .366ZX3 + .357ZX1 + .235ZX2 
 

Keywords : Factors Affecting, Professional Learning Community 

 

บทน า 
 จากปัญหาการศึกษาในหลายๆด้าน ประเทศ
ไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษา พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น แต่เ ม่ือพิจารณาคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า
มีค่าเฉลี่ยต่ าในทุกกลุ่มสาระ และผลคะแนนจากการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ใน
ระดับต่ ากว่าหลายประเทศที่ มีการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560)  ส าหรับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2560) 
 ดัง น้ันสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องเ รียนรู้
เพื่อที่จะพัฒนาตนเองในการแก้ปัญหาเพื่อความอยู่รอด น่ัน
หมายถึงโรงเรียนจะต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ  ( Professional Learning Community :  PLC) 
(อมรา จ ารูญศิริ, 2555) นอกจากน้ี Dufour & Eacker (1998) 

ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ว่า
เป็น รูปแบบของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียน ที่
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่นักเรียน ครู และนักการศึกษา คือ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึก กว้างและสามารถเชื่อมโยงได้ ซ่ึง
เกิดขึ้นทั้งกับนักเรียนและครู ช่วยให้ครูและนักการศึกษา
ประเมินสถานการณ์จริงในโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
ของตนได้ (DuFour, et. al., 2008) จากงานวิจัยหลาย
งานวิจัย พบว่า การที่โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ น้ัน ส่งผลให้คุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ของครูดี
ขึ้น และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นด้วย 
รวมไปถึงลดความเหลื่อมล้ าของผู้ เรียนที่ มีภู มิหลังไม่
เหมือนกันอย่างชัดเจน (Hord, 1997)  จะเห็นได้ว่าแนวทาง
ในการแก้ปัญหาของโรงเรียนโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนน้ัน การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้  
เป็นแนวทางในการท างานของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่การ
เรียนรู้ในโรงเรียนต้องเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง โดยครูมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน
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ระดับปฏิรูปการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจากภายใน (วิจารณ์ พานิช, 
2555)  
 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งหมด ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมี
ภาวะผู้น าและสามารถใช้ภาวะผู้น าให้ โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จตามเปาหมาย ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และช่วยในการ
พัฒนาการ เ รี ย นรู้ ขอ งผู้ เ รี ยนด้ ว ย  (Wolford, 2011)
นอกจากน้ีบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกของบุคคลากรทุก าย ซ่ึงถ้าโรงเรียนใดได้ปฏิบัติ
ให้บรรยากาศในโรงเรียนดีแล้วจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรในโรงเรียนน้ัน ด้วย (อมรา จ ารูญศิริ, 
2555) และบรรยากาศของโรงเรียนสนับสนุนการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนด้วย (Simon, 2010) 
ส าหรับในโรงเรียนครูทุกคนท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอน การรับรู้ความสามารถร่วมกันของครูเป็น
ความเชื่อร่วมกันของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุก าย
ในโรงเรียน (Hoy & Miskel, 2013)ดังน้ันการรับรู้ความ 
สามารถร่วมกันของครูจึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (อมรา 
จ ารูญศิริ, 2555)  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

า  
 1. เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน และระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
กับระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

าน าน  

 1. ปัจจัยที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สัง กัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 2. ปัจจัยที่ศึกษา สามารถพยากรณ์การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สัง กัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

บ น า  

 การวิจัยครั้ ง น้ี  ผู้ วิ จัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ านวน 400 คน ปี
การศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีที่  
Enders (2001) ได้แนะน าเก่ียวกับการถดถอย ว่า อัตราส่วน
ของตัวแปรพยากรณ์ต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 ต่อ 
15 หรือ 1 ต่อ 30  และอย่างน้อยที่สุดควรมีกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ศึกษาอย่างน้อย 400 คน และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
โดยแบ่งตามขนาดและอ าเภอ แล้วใช้การสุ่มอย่างง่ายให้ได้
ครบตามสัดส่วน 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ีคือ แบบสอบถาม 
มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ ตอน
ที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เก่ียวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนและปัจจัยส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จ านวน 95 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระห ว่ า งข้ อค า ถามกับ นิยามศั พ ท์ เ ฉพ าะ  ( Index of 

Congruence : IC) ทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2551) และมีค่า
ความเที่ยง (Reliability) ดังน้ี การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ .985 ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง .984 
บรรยากาศโรงเรียน .980 การรับรู้ความสามารถร่วมกันของ
ครู .965 

บรรยากาศโรงเรียน ตามแนวคิดของ 
Litwin & Stringer (2002) ประกอบด้วย 
1. ด้านโครงสร้าง 
2. ด้านมาตรฐาน 
3. ด้านความรับผิดชอบ 
4. ด้านการยอมรับ 
5. ด้านการสนับสนุน 
6. ด้านความผูกพัน 

การรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู 
ตามแนวคิดของ Hoy& Miskel (2013) 
ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์งานการสอน 
2. การประเมินความสามารถทางการสอนของกลุ่ม 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ 
Leithwood et.al. (2006) ประกอบด้วย 
1. การก าหนดทิศทาง 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การออกแบบองค์กรรูปแบบใหม่  
4. การจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอน  

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียน ตามแนวคิดของ DuFour et.al. (2008) 
มีท้ังหมด 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1.  การมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
2.  การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้  
3.  การรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และ 
สภาพปัจจุบัน 
4.  การเน้นที่การลงมือท า เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
5.  ความมุ่งม่ันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
6.  การเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
พร้อมด้วยหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยถึงกลุ่มตัวอย่าง 
โดยส่งและรับคืน ด้วยตนเอง และนัดหมายวัน เวลาในการ
รับแบบสอบ ถามคืน ส่วนหน่ึงส่งทางไปรษณีย์แล้วให้
ส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ น าแบบสอบถามที่รวบรวม
ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลการวิจัย 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยน้ี ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ในการ
ค านวณค่าสถิติต่าง  ดังต่อไปน้ี 

  4.1 วิ เ ค ร าะห์ สภ าพทั่ ว ไ ปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
ร้อยละ(Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์ระดับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน และระดับของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554)  
  4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลกับระดับของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพี ย ร์ สั น  ( Pearson’ s Product Moment Correlation 

Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)  
  4.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน โดยใช้สถิติวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย
วิธี Enter เลือกตัวแปรพยากรณ์ที่สัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์
และมีนัยส าคัญแล้วน าตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ ไปสร้างสมการ
พยากรณ์ โดยใช้วิธีแบบ Stepwise (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 
และอยู่ในอ าเภอวังสะพุงมากที่สุด จ านวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33. 5  
  1. ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่นระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
รองลงมา คือ การเน้นที่การลงมือท า เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความมุ่งม่ันเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
  2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู รองลงมา คือ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ บรรยากาศ
โรงเรียน ผลการวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 

   2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
ก าหนดทิศทาง รองลงมา คือ การออกแบบองค์กรรูปแบบ
ใหม่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดการเก่ียวกับการ
เรียนการสอน 

   2.2 บรรยากาศโรงเรียน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้าง 
รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการสนับสนุน 

   2.3 การรับรู้ความสามารถร่วมกันของ
ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การประเมินความสามารถทางการสอนของกลุ่ม และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การวิเคราะห์งานการสอน  
  3. ปัจจัยที่ศึกษาทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามล าดับ
ค่าสัมประสิทธ์ิจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

   การรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู   
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ อยู่ในระดับสูง (r  .823) 
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   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับสูง (r = .819) 
   บรรยากาศโรงเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับสูง (r = .806) 
  4. ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์
โดยรวมกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน (R) เท่ากับ .885 และมีประสิทธิภาพการพยากรณ์
ร้อยละ 78.30 (R2 = .783) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปร
พยากรณ์ทั้งหมดในรูปคะแนนมาตรฐานพบว่า ตัวแปร
พยากรณ์ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดังน้ี 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (X1) ปัจจัยด้าน
บรรยากาศโรงเรียน (X2) และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถ
ร่วมกันของครู (X3) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ 
ปัจจัยที่ศึกษา สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ 
  5. เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มี ค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานสูงสุด 
คือ การรับรู้ ความสามารถร่วม กันของครู  (X3)  มีค่ า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .366  
รองลงมาคือ ภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลง (X1)  มีค่ า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .357 
มี และบรรยากาศโรงเรียน (X2) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .235 โดยสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 

   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    Ŷ = .504 + .367X3 +
.300X1 + .211X2 
   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

    Ẑ = .366ZX3 + .357ZX1 +
.235ZX2 
 

 

อภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู 
สัมพันธ์ทางบวก กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก
การที่คณะครูในโรงเรียนมีความเชื่อร่วมกันในศักยภาพของ
ครูและผู้บริหารโรงเรียนว่าจะใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Pangallo (2009) ที่พบว่าการรับรู้ความสามารถร่วมกัน
ของครูและการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มีความสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรา  
จ ารูญศิริ (2555), โกสินทร์ ศรีบุรินทร์ (2558), สหรัฐ เต็มวงษ์ 
(2558) ที่ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถร่วมกัน
ของครูมีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนในระดับสูง ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจาก ผู้บริหาร สนับสนุน
ให้ครูได้มีโอกาสท างานร่วมกัน และแสดงวิธีการปฏิบัติของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
เพื่อให้ครูได้ปรับปรุงพัฒนางานจนเกิดวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Moore (2010) ที่พบว่า ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัย 
โกสินทร์  ศรีบุรินทร์ (2558) และสหรัฐ  เต็มวงษ์ (2558)  
ที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 

 บรรยากาศโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนใน
ระดับสูง ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าเม่ือครูมีการท างานอยู่ที่
เดียวกันมีความรักและผูกพันกัน มีการเอ้ืออาทรกัน มีความ
เป็นกัลยณมิตรต่อกัน ท าให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบ
ร่วมมือกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท าให้บรรยากาศของ
โรงเรียนดี ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันกับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ Simon (2010) พบว่า
บรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชน 
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แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Moore (2010) ที่พบว่าบรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

 จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว 
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 การรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู  มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็นบวก 
กล่าวคือ ถ้าครูผู้สอนมีการรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคณะครูในโรงเรียน
มีความเชื่อร่วมกันในศักยภาพของกลุ่ม ว่าสามารถท างาน
ร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี ซ่ึงจะท าให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพน่ันเอง สอดคล้องกับงานของวิจัยของ สหรัฐ เต็มวงษ์ 
(2558) และโกสินทร์  ศรีบุรินทร์ (2558) ที่พบว่า การรับรู้
ความสามารถร่วมกันของครู เป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถ
พยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้  
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็นบวก หมายถึง เม่ือมี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะท าให้การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีอาจจะ
เป็นเพราะ พ ติกรรมของผู้บริหาร ท าให้ผู้ตามเชื่อใจ และ
ไว้วางใจ จนท าให้ผู้ตามมีศักยภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
โดยผู้บริหารต้องเสริมสร้างให้ ครู เข้ า ใจในวิสัยทัศน์  
เปาหมาย และแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนที่มีร่วมกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เ กิด วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Moore (2010) ที่พบว่า ระบบ
ของโรงเรียนต้องมีภาวะผู้น าทางการบริหารที่เข้าใจมโนมติ
และองค์ประกอบที่ส าคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัย Wolford (2011) 
พบว่า การปฏิบัติตัวของผู้บริหารที่ มีประสิทธิภาพมีผล
สนับสนุนการ เป็นชุมชนแห่ งการเ รี ยนรู้ ทาง วิชาชีพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสินทร์  ศรีบุรินทร์ (2558) และ
สหรัฐ  เต็มวงษ์ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
 

การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน 

 บรรยากาศโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็นบวก หมายถึง เม่ือบรรยากาศ
โรงเรียนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า เม่ือ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ดี มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารโดยค านึงถึงความสามารถและความ
ต้องการของครูแต่ละคน มีการก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ ครูมี โอกาสแสดงความคิดเห็น มีความเป็น
กัลยาณมิตร เอ้ืออาทรต่อกัน และได้รับขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะท าให้คณะครูในโรงเรียนปฏิบัติงานด้วย
ความอย่างเต็มที่  มีความผูกพันกับโรงเรียน ซ่ึงส่งผลให้
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Simon (2010) พบว่า บรรยากาศของโรงเรียน
มีส่วนช่วยสนับสนุนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชีพ
ของโรงเรียน และสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่  พบว่า 
บรรยากาศโรงเรียนส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน (อมรา  จ ารูญศิริ, 2555 ; โกสินทร์  
ศรีบุรินทร์, 2558 ; สหรัฐ  เต็มวงษ์, 2558)  
 และผลการวิจัยยังมีความสอดคล้องกับผลวิจัย
ของ ญาณี  ศรีประเสริฐ (2560 : 155) ผลการวิจัยพบว่า ผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งในการท างาน 
พบว่า มีเพียงด้านความเ พาะตัวเหมาะกับบริบทและ
ปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่แตกต่างกัน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จะต้องก าหนด ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
การที่จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนและท าให้ วิสัยทัศน์ที่
ร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะท าให้ผู้บริหารโรงเรียน
เกิดมีนวัตกรรมเชิงโครงสร้าง นวัตกรรมเชิงกระบวนการ  
รวมทั้งนวัตกรรมเชิงผลลัพธ์ สู่สาธารณชนได้ต่อไป รวมถึง
การส่งเสริมการจัดการประชุมสัมมนา ที่เน้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับบุคลากรใน
สถานศึ กษา โดยเริ่ มจากการ ให้ ผู้ น าในสถานศึ กษา 
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เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับความแตกต่าง 
ของแต่ละบุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ  
พื้นฐานความรู้  โดยผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนรู้
ของตนเอง  เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้  
น าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารและคณะครูควรให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาให้เป็นระบบและมีความต่อเน่ือง  
  1.2 โรงเรียนควรให้ครูได้มีการวิเคราะห์งาน
การสอน และประเมินความสามรถของกลุ่มอย่างจริงจังโดย
ให้ครูและผู้บริหารมีส่วนร่วม 

  1.3 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม
การท างานแบบร่วมมือที่เน้นไปที่การเรียนรู้  
  1.4 ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครู
ท างานร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 

  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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