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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผล

ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

จำนวน 152 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วม และแบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความ

เช่ือม่ันเท่ากับ .86 และ .92 ตามลำดับ สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ enter 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังน้ี 1) ระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อต่อชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ มี 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (2) การให้ข้อมูลข่าวสาร  

(3) การกระตุ้นโดยผู้บริหาร (4) การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และ (5) การให้อิสระในการดำเนินงาน  

ส่วนปัจจัยท่ีไม่พบว่ามีอิทธิพลมี 2 ปัจจัยได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวก และ (2) การกระตุ้นโดยผู้บริหาร 

 

คำสำคัญ: ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the level of Professional Learning 

Community in school under the Office of Secondary Educational Service Area 34 2) to 

study the factors of teacher participation that affect the Professional Learning Community 

in schools. The samples in this study were 152 teachers in the schools under the Office of 

Educational Service Area 34, selected by stratified random sampling. The instrument used 

were two 5 level rating scale questionnaires the participation scale, and the Professional 

Learning Community scale, with alpha coefficient equal to .86 and .92 respectively. The 

statistics used for data analysis were the mean, percentage, standard deviation, Pearson’s 

product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis with enter 

method.  

The results of the research are as follows. 1) The level of Professional Learning 

Community in schools Under the Office of Secondary Education Service Area 34, all 

aspects were at a high level.  2) Factors affecting the Professional Learning Community in 

schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 34, found that there are 5 

factors which are (1) Continuous activities, (2) Providing information, (3) Motivation by 

administrators, (4) Incentives with rewards, and (5) Giving independence in operations. As 

for the factors which were not found to be influential, there are 2 factors which are (1) 

Facilitation, and (2) Motivation by administrators. 

 

Keywords: Professional Learning Community 

 

บทนำ 

 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมี

คุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรม

ทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ  

มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับคนทุกวัย (สุนทร โคตร

บรรเทา, 2551) 

 ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครูมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน แต่การพัฒนาผู้เรียนย่อมมีข้อจำกัดในหลายด้านตามตัวบุคคล ซ่ึงครูไม่

สามารถพัฒนานักเรียนให้เต็มท่ีหากขาดการร่วมมือและความสามัคคีของครูภายในโรงเรียน เพราะนอกจาก
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ในด้านการเรียนการสอนของครูแต่ละคนแล้ว ครูทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการหาแนวทางวางแผน 

การดำเนินงาน ช่วยกันดำเนินงานจนเสร็จส้ินกระบวนการ (สมหมาย ปวะบุตร, 2558) 

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงได้ 

PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของ

สังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเร่ิมพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพท่ีมีหน้างานสำคัญ คือ ความ

รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดำเนินการในรูปแบบ PLC พบว่า เกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนท่ีมุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(กุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ซ่ึ งมี ท่ีมาจากทฤษฎี  

พหุปัญญาของ Gardner ท่ีได้กล่าวถึง ประเด็นสำคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ ว่า “How students learn in a 

holistic & natural way” (Gardner, H, 1983) ซ่ึงหมายความว่า นักเรียนเรียนรู้ในวิถีทางท่ีเป็นองค์รวมและ

ธรรมชาติอย่างไร นอกจากน้ีแล้ว สติปัญญาของนักเรียนถูกเปิดไว้เพ่ือการเรียนรู้และครูต้องพัฒนาโอกาสท่ี

หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้สืบเสาะและคิด (ครูสมาร์ทดอดคอม, 2562) 

 Rosenholtz (1989) ได้ทำการวิจัยพบว่า “ครูท่ีมีความรู้สึกว่า ตนเองมีความสามารถมักจะ

ปรับปรุงตนเอง ยอมรับพฤติกรรมใหม่ ๆ และพยายามพัฒนาวิชาชีพของตนเอง Darling Hammond & 

Bransford (2005) ได้พยายามพัฒนามาตรฐานระดับชาติของครูที่สะท้อนผลถึงสิ่งที่ครูต้องการในการ

สอนนักเรียนที่มีความหลากหลาย งานวิจัยของพวกเขามีจุดเน้นท่ี “ย่ิงเรารู้จักนักเรียนมากเท่าไรเราก็ย่ิง

สามารถแทรกแซงการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน” นอกจากน้ีแล้วในงานวิจัยยังเน้นว่า นักเรียนท่ีครูต้องรู้จักมีความ

ต้องการครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม 

 สภาพปัญหาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีผลการ

ทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับปานกลาง จะมีสูงเป็นบางกลุ่มซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนใหญ่ ๆ ซ่ึงมี

จำนวนน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะมีผลการทดสอบระดับชาติต่ำกว่าเกณฑ์ จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหารท่ีจะต้อง

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนท่ีจะทำให้ผลการทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันดีข้ึนในปี 2560  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  มีจำนวนโรงเรียนท้ังส้ิน 41 โรงเรียน เป็นโรงเรียนใน

จังหวัดเชียงใหม่ 33 โรงเรียน และอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรียน มีจำนวนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวนท้ังส้ิน 2,739 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, 

2556) ท่ีต้องรับการเข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังส้ิน 3,097 คน ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองของการ

อบรม PLC เพ่ือเป็นการสนองนโยบายและเพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามท่ีระทรวงศึกษาธิการได้

กำหนดไว้ ดังน้ันครูทุกคนจึงจำเป็นต้องมีช่ัวโมงปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครบ

ตามท่ีกำหนด 
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จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่านโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษาเป็นส่ิงสำคัญในระบบการศึกษาไทย ท่ีเป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลังร่วมทำ และเรียนรู้

ร่วมกันของครู และผู้บริหารในโรงเรียน บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร โดยการ

ทำงานแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้นำร่วมกันเป็นผู้คิด ช้ีแนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อนักเรียน รวมท้ังผู้บริหารจะต้องให้การดูแลและสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลง

คุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในโรงเรียนอีกด้วย  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพ่ือจะได้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของครูว่า 

อยู่ระดับใด และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีอาจส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและมีความสัมพันธ์

แบบใด เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้ไปปรับใช้ดำเนินการในโรงเรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. การจัดกิจกรรม (Activities) หรือโครงการอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ โดยเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่โรงเรียนและครูอาจารย์ กิจกรรมมีความหลากหลาย เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ 

และนักเรียนได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายด้วย โดยมีความเหมาะสมกับแต่ละโอกาส (พิสิฐ ศุกรียพงศ์, 2546)  

เช่น โครงการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่ การประยุกต์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การทำ

วิจัยช้ันเรียน (Hopkins, 2014) การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน (เอกนฤนบางท่าไม้ , 2558) เป็นต้น 

 2. การส่ือสาร (Communication) โดยใช้การส่ือสารสองทาง (Two – way Communication) 

สลับกันไปมาระหว่างสองฝ่ายคือ ผู้บริหาร และ ครู อาจารย์ เพ่ือให้เข้าใจกันถูกต้องตรงกัน ในรูปของการ

แลกเปล่ียนข้อมูล การให้คำแนะนำปรึกษา โดย ผู้บริหารเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่ครู อาจารย์อย่างชัดเจน เข้าใจ

ง่าย ด้วยส่ือหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะจากครู อาจารย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ได้

พูดคุยซักถามได้โดยตรง แจ้งผลท่ีเกิดข้ึนให้ครูอาจารย์รับทราบอย่างสม่ำเสมอ(กาญจนา แก้วเทพ, 2545; 

รัฐ กันภัย และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์, 2558) 

 3. การสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก (Facilitation) แก่ครู อาจารย์โดยสถานศึกษา

ดำเนินการจัดหาสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์
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ต่าง ๆ ให้ครู อาจารย์ดำเนินกิจกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา

เม่ือครู อาจารย์พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, 2547) 

 4. ภาวะผู้นำ (Leadership) โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ กระตุ้น ชักจูงโน้มน้าวใจให้ครู อาจารย์ เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนอยู่เสมอ ซ่ึงผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกครูอาจารย์ให้ 

การยอมรับนับถือ มีเวลาสำหรับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ สามารถจูงใจให้ครู อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของ 

ชาวชุมชนด้วยความเต็มใจ เป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย เข้าใจปัญหาของชุมชนและเข้าใจสังคมรวมถึง

วัฒนธรรมของท้องถ่ินเป็นอย่างดี (Frontier, Steve., 1999; พิมพ์ลภัสพงศกรรังศิลป์., 2557) 

 5. การจูงใจ (Motivation) ซ่ึงโรงเรียนให้ในส่ิงท่ีครู อาจารย์ต้องการหรือคาดหวัง เพ่ือให้ครู 

อาจารย์เรียนรู้ว่าหากมีส่วนร่วมแล้วจะได้รับส่ิงท่ีตนต้องการแล้วครู อาจารย์ก็จะมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 

โดย โรงเรียน.ให้รางวัลแก่ครู อาจารย์ท้ังรางวัลตอบแทนภายนอก เช่น ทำให้ครู อาจารย์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

สะดวกสบายข้ึนได้รวมกลุ่มหรือมีเพ่ือนมากข้ึน และรางวัลตอบแทนภายใน เช่น ความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน รู้สึกว่าตนเองมีส่วนทำให้โรงเรียนของตนพัฒนาให้ดีข้ึน

(Tijunaitiene Rigita and Balciunas Sigitas., 2010) 

 6. สร้างความไว้วางใจระหว่างครู อาจารย์ด้วยกัน (Trust) โดยโรงเรียน.ทำให้ครู อาจารย์ร่วมมือ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทร เห็นใจกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนท่ี

คิดเห็นแตกต่างจากตน ร่วมกันแก้ไขปัญหาของโรงเรียนด้วยความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และพร้อมให้ความ

ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ (Laurian, Lucie. , 2009) 

 7. การให้อิสระแก่ครู อาจารย์ (Autonomy) คือ โรงเรียนเปิดโอกาสครู อาจารย์ตัดสินใจเองว่าจะ

ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการโครงการใด กำหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการกันเอง สามารถดำเนินโครงการ

ด้วยตนเอง รับผิดชอบให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้วัดผลสำเร็จของโครงการกันเอง แบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบหรือแบ่งงานกันเองและร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกันเอง (Arntein, Herry, R. S., 1969) 

 ผลจากการศึกษาสามารถนำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

             ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีการศึกษา 2562  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 180 คน โดยกำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของKrejcie, & Morgan(1970) สุ่มตัวอย่างโดยใช้

การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียน

ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จากน้ันคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของครู และสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่มให้ได้จานวนครบตามสัดส่วนท่ีกำหนด 

 ตัวแปรท่ีทำการศึกษา 

 1. ตัวแปรพยากรณ์ (Predictor Variable) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ 

   1.1 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (x1) 

   1.2 การให้ข้อมูลข่าวสาร (x2) 

   1.3 การอำนวยความสะดวก (x3) 

   1.4 การกระตุ้นโดยผู้บริหาร (x4) 

   1.5 การสร้างความไว้วางใจกัน (x5) 

   1.6 การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน (x6) 

1. การจัดกิจกรรมอยkางตkอเน่ือง 

2. การใหRขRอมูลขkาวสาร 

3. การอำนวยความสะดวก 

4. การกระตุRนโดยผูRบริหาร 

5. การสรRางความไวRวางใจกัน 

6. การจูงใจดRวยรางวัลตอบแทน 

7. การใหRอิสระในการดำเนินงาน 

ชุมชนการเรียนรู7ทางวิชาชีพ 

1. ดRานการเนRนการเรียนรูR 

2. ดRานการสรRางวัฒนธรรมความรkวมมือ 

3. ดRานการสืบเสาะแสวงหาความรูR 

4. ดRานการมุkงเนRนการเรียนรูRจากการปฏิบัติ 

5. ดRานการปรับปรุงพัฒนางานอยkางตkอเน่ือง 

6. ดRานการสะทRอนผลการทำงาน 
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   1.7 การให้อิสระในการดำเนินงาน (x7) 

2. ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) ตามแนวคิดของ DuFour & Eaker (1998) คือ องค์ประกอบ

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 

2.1 ด้านการเน้นการเรียนรู้ (y1) 

  2.2 ด้านการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (y2) 

2.3 ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (y3) 

  2.4 ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (y4) 

   2.5 ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (y5) 

    2.6 ด้านการสะท้อนผลการทำงาน (y6) 

 

เคร่ืองมือวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาจากการศึกษา

เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด ประสบการณ์ ในการทำงาน ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู 7 ปัจจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 29 ข้อ แบบสอบถามฉบับน่ีมีค่าความเช่ือม่ัน (Alpha 

coefficient) เท่ากับ .86 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 6 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 36 ข้อ แบบสอบถามฉบับน่ีมีค่าความเช่ือม่ัน 

(Alpha coefficient) เท่ากับ .92 

 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตล้านนา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล

กับครูในโรงเรียนจากน้ันส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์ส่งคืนทาง

ไปรษณีย์ภายใน 1 สัปดาห์ จากน้ันผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม หลังจากส่งแบบสอบถามครบกำหนด  

1 สัปดาห์ โดยได้แบบสอบถามคืนจำนวนท้ังส้ิน 342 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์หา ค่าสถิติ  

โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้วิธีแจก

แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ของครู และตอนท่ี 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556) 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ในโรงเรียน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ (r) แล้วแปลความหมาย (สุขุม มูลเมือง, 2560) โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ คือ มีความสัมพันธ์ใน

ทางบวก แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ในทางลบ แสดงว่าตัวแปร

ท้ังสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของครู โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า 

(Enter Multiple Regression Analysis) (สุขุม มูลเมือง, 2560) 

 

ผลการวิจัย 

 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์สภาพของชุมชนการเรียนรู้อาชีพ 
 

ตัวแปรชุมชนการเรียนรู้อาชีพ X# S.D. แปลผล 

1. ด้านการเน้นการเรียนรู้ (y1) 3.41 0.791 มาก 

2. ด้านการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (y2) 3.39 0.789 มาก 

3. ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (y3) 3.42 0.792 มาก 

4. ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (y4) 3.52 0.79 มาก 

5. ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (y5) 3.44 0.829 มาก 

6. ด้านการสะท้อนผลการทำงาน (y6) 3.41 0.826 มาก 

โดยรวม 3.45 0.806 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพชุมชนการเรียนรู้อาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอนพบว่า โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาในรายด้านแล้วก็พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยท่ีด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จาก 

การปฏิบัติมีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และด้านการ

สะท้อนผลการทำงาน ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ enter 
 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

b b b b b b b b b b b b 

intercept .70**  .90**  .69**  1.23**  1.29**  1.12**  

x1 .11 .12 .16* .17 .33** .34 .31** .32 .22** .22 .20* .20 

x2 .09 .09 .12 .13 .03 .03 .19* .20 .05 .05 -.16 -.16 

x3 -.11 -.12 .05 .05 -.15 -.17 -.10 -.11 -.11 -1.2 .05 .06 

x4 .29** .32 .03 .03 .12 .13 .04 .04 .27** .28 .23** .24 

x5 -.03 -.03 -.01 -.01 .10 .10 -.03 -.03 -.02 -.02 .13 .14 

x6 .21** .21 .24** .24 .32** .33 .22* .23 .27** .27 .00 .00 

x7 .22** .23 .14 .15 .04 .04 .02 .02 -.06 -.06 .21** .22 

R2  .50**  .39**  .50**  .34**  .31**  .34** 

 

B คือค่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ bคือค่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

R2 คือค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย *p<.05, **p<.01 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ พบว่า  (1) ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อด้านท่ี 1 ด้านการเน้นการเรียนรู้ ได้แก่ ปัจจัยการกระตุ้นโดยผู้บริหาร ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัล

ตอบแทน และ การให้อิสระในการดำเนินงาน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเน้นการเรียนรู้ได้ร้อยละ 50 (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 2  การให้

ข้อมูลข่าวสารได้แก่ การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 

ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเน้นการเรียนรู้ได้ร้อยละ 

39 (3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 3 ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 50 (4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 4 ด้านการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยการให้ข้อมูลข่าวสารและ 

ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ร้อยละ 34 (5) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 5 

ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยด้านการกระตุ้นโดย

ผู้บริหาร และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 31 (6) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 6 

ด้านการสะท้อนผลการทำงานได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยการกระตุ้นโดยผู้บริหารและ

ปัจจัยการให้อิสระในการดำเนินงานและปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 34 
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อภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะนำไปสู่การอภิปราย ดังน้ี 

1. จากข้อค้นพบท่ีว่าสภาพการปฏิบัติตามนโยบายในเร่ืองชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกันในทุกด้าน  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่านมา (โศภิดา คล้ายหนองสรวง, 2558; วราภรณ์ พระเมืองคง และคณะ, 

2562) ซ่ึงสะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของในระดับหน่ึง อย่างน้อยก็ใน

เร่ืองการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

2. การท่ีพบว่ามีปัจจัยบางตัวท่ีกำหนดไว้ในสมมติฐานแต่ไม่พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัย

การอำนวยความสะดวก (x3) และปัจจัยการสร้างความไว้วางใจกัน (x5)  ซ่ึงขัดแย้งกับทฤษฎี (กาญจนา 

แก้วเทพ, 2545; รัฐ กันภัย และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์, 2558; เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, 2547;Tijunaitiene 

Rigita and Balciunas Sigitas., 2010) ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากบริบทท่ีแตกต่างกัน หรืออาจจะเน่ืองจากกา

เปล่ียนแปลงในเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องก็ได้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีต้องค้นหากันต่อไป 

3. จากข้อค้นพบว่าปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (x1) และ ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบ

แทน (x6) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 34 เกือบทุกด้าน

แสดงถึงซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีผ่านมา (พิสิฐ ศุกรียพงศ์, 2546;เอกนฤนบางท่าไม้ , 2558)  จะเห็นว่า

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีเห็นได้ชัดและสามารถได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีจะส่งผลต่อ 

การนำนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติก็คือการการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

อย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นเง่ือนไข หรือมาตรการสำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มัธยมศึกษา เขต 17, 2560) นอกจากน้ียังเป็นการยืนยันทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานท่ีว่า ในการ

ปฏิบัติงาน ทุกสาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานย่อมหวังผลสำเร็จของงาน ความสำเร็จในหน้าท่ี แน่นอน หากงาน

น้ันต้องอาศัยทีมงาน ร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน หัวหน้าทีมต้องสร้างแรงจูงใจ (Motivation) แม้ว่ารางวัล

หรือผลตอบแทนน้ันอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปรางวัลท่ีเป็นเงินทองเสมอไป แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบ 

การได้รับการยอมรับในสังคม หรือการเติบโตในหน้าท่ีการงาน เป็นต้น (Herzberg, Frederick And 

Others, 1959) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรนำผลการศึกษาวิจัยไปกำหนดนโยบายแผนงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดการอบรม โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ

โดยเฉพาะในเร่ือง การปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และการสร้างแรงจูงใจ 

ในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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 2. จากการท่ีพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย (Coefficient of determination) ได้สูงสุดเพียง .50 

หรือร้อยละ 50 ของความแปรปรวนของตัวแปรตามหรือเพียงคร่ึงเดียวเท่าน้ัน จึงควรได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม

ในเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในประเด็นอ่ืน ๆ อีก 
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