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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง  แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนที่  1  ศึกษา
แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  1.1)  ประชากร  ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน 2,314 
คน  1.2)  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน 507 คน ได้มาจากการเปิด
ตาราง  Krejcie and Morgan. 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในขั้นตอนที่  2  ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   2.1)  
ประชากร  ได้แก่  ผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ หรือเช่ียวชาญด้านการจัดการศกึษา 
2.2) กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ หรือเช่ียวชาญด้านการจัด
การศึกษา รวมจ านวน 10  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี ้ได้แก่ 1) แบบสอบถามศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  2) แบบบันทึกการประชุม  ใช้ในการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussion)  เพื่อยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่  
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.82, S.D. = 
0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.01, S.D. = 0.64)  ปัจจัย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.01, S.D. = 0.85)  ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม
โรงเรียน  อยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.86, S.D. = 0.51)   ปัจจัยด้านการจูงใจ  อยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.79, S.D. = 
0.61)   ปัจจัยด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์  อยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.71, S.D. = 0.54)   ปัจจัยด้านโครงสร้าง
โรงเรียน  อยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.52, S.D. = 0.57) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:  แนวทางพัฒนาปัจจัย / การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
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Abstract 
 The purposes of this research with the title of “The guidelines to develop the factors 
effected the creation of learning community in schools under Kamphaeng Phet Educational 
Service Area Office 1” was to study the guidelines to develop the factors effected the creation of 
learning community in schools under Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 1. In order 
to study the guidelines to develop the factors effected the creation of learning community in 
schools under Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 1; 1.1) the population consisted 
of 2314 persons of educational administrators school administrators, supervisors, teachers and 
educational staffs, 1.2) The samples consisted of 507 persons of educational administrators, 
schools administrators, supervisors, teachers and educational staffs were obtained by Krejcie and 
Morgan Sampling. In order to confirm the factors effected the creation of learning community in 
schools under Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 1; 2.1) The population consisted 
of experts in knowledge management and educational management 2.2) the samples consisted 
of 10 experts in knowledge management and educational management. The research 
instruments were a questionnaire and focus group discussion. The data were analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results revealed as 
follows: in general, The guidelines to develop the factors effected the creation of learning 
community in schools under Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 1 was at the high 
level (X =3.82, .D.S =0.62). When considering each aspect it was found that leading was at the 
high level  (X =4.01, .D.S =0.64). Human resource development was at the high level ( X =4.01, 
.D.S =0.85). School’s atmosphere and culture were at the high level ( X =3.86, .D.S =0.51). 

Motivation was at the high level (X =3.79, .D.S =0.61). Mission and vision were at the high level  
(X =3.71, .D.S =0.54). School’s structure was the high level (X =3.52, .D.S =0.57) respectively. 
Keywords: The guidelines to develop the factors / The creation of learning community / 
Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 1 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งน าไปสู่โลกยุคไร้พรมแดนมีการแข่งขันในทุกๆ ด้าน  การที่จะท าให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกได้ จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ การพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคตมีจุดมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิด “การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีมีสุข” และสร้างค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจ าเป็นและปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด เจตคติ และกระบวนการท างาน  การศึกษาจึงควรเป็นเครื่องมือส าคัญในการกอบกู้ วิกฤตของชาติ
และแก้ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติได้ ดังที่ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (2542, หน้า 19) ได้เสนอว่า 
ประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ขึ้นในทุกวันนี้  ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการจัด
การศึกษาของประเทศ ซึ่งผู้บริหารหลายระดับยอมรับว่าการปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข การที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จได้นั้น 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถในการจัดการศึกษา ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน โดยให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาจึงต้องเป็นไปเพื่อคน
ทุกคนอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับกลุ่มต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึง่ให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิง
นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดัง
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ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า “มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” 

สถานศึกษาหรือโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานไม่ว่าในสังกัดใดเป็น
องค์การทางการศึกษาระดับล่าง แต่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากที่สุดเนื่องมาจากเป็นหน่วยงาน
ที่กระจายตัวไปสู่ทุกท้องถิ่นและมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งในการด าเนินงานของโรงเรียนนั้น ข้าราชการครูและผู้บริหาร
โรงเรียน นับว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครู เพราะมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลเหล่านี้ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของ
โลกหากข้าราชการครูไม่พัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกับความก้าวหน้าอื่นๆ ในระบบการศึกษาแล้ว อาจท าให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตามเป้าหมายที่ต้องการได้  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาดังกล่าวนอกจากตัวของข้าราชการครูแล้ว ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน ต้องร่วมมือกันในการพัฒนา 

Leithwood, K. et al. (1999) ได้ปรับแนวคิดจากที่ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Organization) เนื่องจากโรงเรียนเป็นกลุ่มของชุมชนที่มีจุดประสงค์เดียวกันมารวมกัน
แล้วท าทุกให้อย่างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนในอนาคตจะต้องมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
น่าเชื่อถือไว้วางใจได้สูง (High reliability learning community) ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักด้านการจัดการเรียนรู้ผสม
กับผลิตผล (Outcome) ที่เกิดขึ้นจากผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียน ต่อมา Hord, S.M. (1997)  ได้พัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) และเป็นที่แพร่หลายที่ใช้กันใน
โรงเรียน  องค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญและสนใจในการที่จะพัฒนาองค์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้นั้น  ผู้บริหารและครูจึงเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการอ านวยความสะดวกต่อองค์การน าทางและท าให้
กระบวนการความร่วมมือง่ายขึ้น  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งมีหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อโรงเรียน คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1  คณะผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในการจัด
การศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   

ขอบเขตการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนที่  1  ศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
   1.1.1  ประชากร  ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน 2,314 คน
   1.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน 507 คน ได้มา
จากการเปิดตาราง  Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. (1970 อ้างใน, ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  จ าแนก
ได้ดังตารางที่  1 
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ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนท่ี  1   

ประเภท จ านวนประชากร  (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  (คน) 
ผู้บริหารการศึกษา   5 5 
ผู้บริหารสถานศึกษา   245 152 
ศึกษานิเทศก ์ 21 19 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,043 331 
รวม 2,314 507 

  1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนที่  2  ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
   1.2.1  ประชากร  ได้แก่  ผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ หรือ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
   1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ หรือ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา รวมจ านวน 10  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) 
    1)  ผู้บริหารการศึกษา   จ านวน 1 คน   
    2) ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน 2 คน   
    3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 4 คน   
    4) ศึกษานิเทศก ์   จ านวน 1 คน 
    5) คณบดีและรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   

3. เนื้อหา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน 

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
4. ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ปี พ.ศ. 2559 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย  เป็น  2  ขัน้ตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
  ขั้นตอนท่ี  2  ยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ได้แก่ 
  แบบสอบถามศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  แบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 255 

 

  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ด้าน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การเลือกตอบ และให้
คะแนน  ดังนี้ 
  ตอบในช่อง มากที่สุด แสดงว่าเห็นด้วยมากท่ีสุด ให้  5 คะแนน 
  ตอบในช่อง มาก แสดงว่าเห็นด้วยมาก ให้  4 คะแนน 
  ตอบในช่อง ปานกลาง แสดงว่าเห็นด้วยปานกลาง ให้  3 คะแนน 
  ตอบในช่อง น้อย แสดงว่าเห็นด้วยน้อย ให้  2 คะแนน 
  ตอบในช่อง น้อยที่สุด แสดงว่าเห็นด้วยน้องที่สุด     ให้  1 คะแนน 
 

การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
  1.2 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.3 ร่างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินความสอดคล้อง 
  1.4 วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาค่า IOC (Index of item Objective 
Congrunce) ได้ผลค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60  ขึ้นไป   
  1.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่า ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์มีค่าใกล้เคียง 0.80 ขึ้นไป 
จะไม่แก้ไขแบบสอบถาม แต่ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.80 ก็จะท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม  แล้วจึงถือว่าแบบสอบถาม
นี้สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้  
  1.6 แบบสอบถามศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability)  เท่ากับ  0.86 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ได้แก่  แบบบันทึกการ
ประชุม  ใช้ในการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  เพื่อยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  มีลักษณะ
เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด  จ านวน 6 ข้อ 
 

การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  รวมทั้ง
ผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี  1 
  2.2 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของข้อค าถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.3 ร่างข้อค าถามและน าข้อค าถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ชุดเดิม)  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษาในการวิจัย 
  2.4 น าข้อค าถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงถือว่าข้อค าถามนี้
สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนของการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอน 
ดังนี ้
  1.1 ผู้วิจัยประสานงานเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1     
  1.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง   

2. ขั้นตอนที่ 2  ยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีขั้นตอน ดังนี ้
  2.1  ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลยกร่างแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
  2.2 ผู้ให้ข้อมูลร่วมสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  และเสนอประเด็นต่างๆ
เพิ่มเติม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของการวิจัย  ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์ ตามล าดับดังนี้ 

 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงานและ
ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ในด้านต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี ้
   4.50 - 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
   2.50 - 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
   1.00 - 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

2. ขั้นตอนที่ 2  ยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ปรากฏผลดังตารางที่  2 
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ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ปัจจัยด้านโครงสร้างโรงเรียน 3.52 0.57 มาก 
ปัจจัยด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ 3.71 0.54 มาก 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 4.01 0.64 มาก 
ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน 3.86 0.51 มาก 
ปัจจัยด้านการจูงใจ 3.79 0.61 มาก 
ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.01 0.85 มาก 
รวม 3.82 0.62 มาก 

 จากตารางที่  2 แสดงผลการศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 
3.82, S.D. = 0.62)  
 ผลการยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จากการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  ผู้ให้
ข้อมูลร่วมสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเสนอประเด็นต่างๆ  เพิ่มเติม  ดังนี ้
  1. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านโครงสร้างโรงเรียน  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  โรงเรียนควร
สนับสนุนเรื่องเวลาเพื่ออ านวยความสะดวกใน การท างานร่วมกันของคณะครู   จัดตารางสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติการร่วมกันในแต่ละรายวิชา  
  2. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  โรงเรียนใช้
วิสัยทัศน์เป็นตัวก าหนดนโยบายและ โครงการต่างๆ ที่จะจัดท าขึ้น  และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาโดยมี
จุดเน้นท่ีการเรียนรู้ของนักเรียน   
  3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านภาวะผู้น า  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  ผู้บริหารควรตระหนักถึงจุด
ที่จะแก้ไขในโรงเรียนและด าเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน    พร้อมทั้งให้โอกาสแก่ครูในการคิดริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการท างาน  
  4. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  
คณะครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรแสดงออกถึงความพยายามอย่างยั่งยืนในการน าการเปลี่ยนแปลงเข้าไปอยู่  ใน
วัฒนธรรมของโรงเรียน  
  5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านการจูงใจ  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  คณะครูควรมีความสัมพันธ์
และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  โดยมีพื้นฐานจากความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ 
  6. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  คณะครู
ควรมีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับผลงานของนักเรียนทั้งโรงเรียน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ  โรงเรียน   
และร่วมกันทบทวนงานเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.82, S.D. = 
0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมากจาก  โรงเรียนให้
ความส าคัญในการจัดการศึกษามาก  เนื่องมาจากเป็นหน่วยงานที่กระจายตัวไปสู่ทุกท้องถิ่นและมเีป้าหมายส าคัญใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งใน
การด าเนินงานของโรงเรียนนั้น ข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียน นับว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด  โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งข้าราชการครู เพราะมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้   ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของโลก  หากข้าราชการครูไม่พัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกับความก้าวหน้าอื่นๆ 
ในระบบการศึกษาแล้ว อาจท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตามเป้าหมายที่
ต้องการได้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาดังกล่าวนอกจากตัวของข้าราชการครูแล้ว  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น  
ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ต้องร่วมมือกันในการพัฒนา  สอดคล้องกับ  เลท
วูดและคณะได้ปรับแนวคิดจากที่ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Organization) เนื่องจากโรงเรียนกลุ่มของชุมชนที่มีจุดประสงค์เดียวกันมารวมกันแล้วท าทุกให้อย่างให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนในอนาคตจะต้องมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่น่าเช่ือถือไว้วางใจได้สูง 
(High reliability learning community) ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักด้านการจัดการเรียนรู้ผสมกับผลติผล (Outcome) 
ที่เกิดขึ้นจากผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียน ต่อมาฮอร์ดและคณะได้พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Professional Learning Community) และเป็นที่แพร่หลายที่ใช้กันในโรงเรียน  องค์ประกอบและ
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญและสนใจในการที่ จะ
พัฒนาองค์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น  ผู้บริหารและ
ครูจึงเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการอ านวยความสะดวกต่อองค์การน าทางและท าให้กระบวนการความร่วมมือง่ายขึ้น    
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  วิมล  ปานถึก  (2552, หน้า 413)  วิจัยเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์  กรณีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัด
หนองบัวล าภู  สรุปผลการวิจัยในประเด็นองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้  6  ด้าน  ดังนี้  1)  ด้านการจัดโครงการ  มีการปรับปรุงโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานโดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและออกแบบงาน   2)  ด้านภาวะผู้น า  โดย
บุคลากรทุกคนจะมีโอกาสได้เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานในแต่ละงาน  แต่ละกิจกรรม  3)  ด้านการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ใน  3  ระดับ  คือการเรียนรู้ระดับบุคคล  ระดับ
ทีมงาน  และระดับองค์การ  4)  ด้านการจัดการความรู้  มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่ระบุความรู้ที่จ าเป็นต่อ
องค์การ  การแสวงหาหรือสร้างความรู้ขึ้นใหม่  การจัดเก็บความรู้  การแบ่งปันความรู้  และการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  ไม่เน้นการควบคุม  5)  ด้านเทคโนโลยี  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ถ่ายทอดและถ่าย
โอนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีลงสู่ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ตได้  6)  ด้านการบริหาร
จัดการ  โดยท าบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น  สร้างวัฒนธรรมองค์การและสร้างความรักความผูกพันในการเป็นเจ้าของ และได้
ค้นพบองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารที่พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น  สิ่งส าคัญที่สุดต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของคนท้ังองค์การ  เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจพร้อมที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  และควรด าเนินการตามบันได 7 ขั้น คือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน
องค์การ  การเตรียมความพร้อมขององค์การ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  การสังเกตและติดตามผลที่เกิดขึ้น  และการท าข้อมูลสะท้อนกลับมาใช้ประโยชน์
เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ kerka  (2007)  พบว่า  สถาบันการศึกษาที่เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต้องมีคุณลักษณะต่อไปนี้คือ  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ใช้การเรียนรู้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของ
องค์กร  เ ช่ือมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรกับการปฏิบัติงานขององค์กร  สนับสนุนค้นคว้า
สืบสวน  สอบสวน  และการสนทนา  ให้บุคลากรแบ่งปันความรู้อย่างเปิดเผยและกล้าเสี่ยง  ค านึงถึงการใช้สภาวะ
ปัจจุบันเป็นฐานในการเปลี่ยนแปลงตระหนักถึงความส าคัญและปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม   สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  kaiser (2007)  ได้ศึกษาแบบแผนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  กรณีศึกษารูปแบบขององค์การ
แห่งการเรียนรู้  โดยมีการทดลองตัวแปรกับองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงผลักดันในองค์กร  โดยได้ทดลองกับ
พนักงาน  439  คน  ไม่บริษัทผลิตนิวเคลียร์แห่งหนึ่งที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้และท าความเข้าใจองค์การ  ตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัยคือ  ภาวะผู้น า  วัฒนธรรม  บรรยากาศในการท างาน  ระบบองค์การ  การจูงใจ  การ
เรียนรู้  นวัตกรรมและขอบเขตการเรียนรู้ภายนอก  สถิติที่ใช้คือ  การวิเคราะห์การถดถอย  ผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลของภาวะผู้น าวัฒนธรรม  พันธกิจและยุทธศาสตร์  และโครงสร้างองค์การที่มีผลต่อการสร้างแรงผลักดัน
ในองค์กร  ในขณะที่การด าเนินงานด้านการจัดการ  บรรยากาศในการท างานและการจูงใจ  มีอิทธิพลน้อยกว่า
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สมมติฐาน  แต่มีตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของข้อสมมติฐานคือ  ระบบองค์การ  เพราะไม่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  daft (1999,  หน้า 211-212)  ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การแห่ง
การเรียนรู้  5  องค์ประกอบดังนี้  1)  โครงสร้าง  เป็นโครงสร้างที่มีการติดต่อสัมพันธ์เป็นแนวนอน  โดยพิจารณา
ความลื่นไหลของงานมากกว่าการพิจารณาด้านการแบ่งแยกเป็นหน้าที่ตามแผนกงาน 2)  การเสริมอ านาจ เน้น
โดยเฉพาะการเสริมอ านาจให้แก่บุคลากรมากกว่าเน้นด้านงานโดยเสริมอ านาจให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์การเพื่อ
ได้มีโอกาสตัดสินใจเน้นการท างานเป็นทีม  3)  การสร้างเครือข่ายเน้นการสร้างระบบที่เอื้ออ านวยต่อการเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายและการแลกข้อมูลข่าวสาร  4)  กลยุทธ์  ใช้ความร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ  และ    
5) วัฒนธรรมที่ปรับตัว  ทั้งในองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมที่เน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย   ความเสมอ
ภาค  การเปลี่ยนแปลง การกล้าเสี่ยงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  

 1.1  ใช้เป็นสารสนเทศและเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ให้กับหน่วยงานที่สนใจ 

 1.2  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  1.3  การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานของหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนอื่นๆ ใน
เขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2.2 ควรท าการวิจัยการจัดการความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.3 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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