บรรยากาศองค์การทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
Organizational Climate Affecting The Professional Learning Community
Of Teachers in the Office of Yasothon Primary Education Service Area 1
สุวัจน์ ศิริบุตร1, ธันยาภรณ์ นวลสิงห์2
Suwat Siribut1, Thanyaporn Nualsing2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 2) ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 และ 3) สร้างสมการพยากรณ์การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร
เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธรเขต 1 จ�ำนวน 309 คน เครือ่ งมือวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา
เท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามด้านการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด อีก 1 ด้านอยู่ในระดับมาก 2) ด้านการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี 4 ด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด อีก 1 ด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านทีมเรียนรู้ร่วมกันภาวะผู้น�ำร่วม ด้านวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 โดยใช้คะแนนดิบ
Y´ = 1.000 + .275X3 + .157X2 + .224X4 + .124X1

1
2
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Graduate Student Master of Educational Administration Program, Faculty of Education, Roi-Et Rajabhat University
Lecturer of Educational Administration Program, Faculty of Education, Roi-Et Rajabhat University

154

Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University Volume 12 Number 3 September - December 2021

สมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
Z´Y =. 333ZX3 + .192ZX2+ .235ZX4 +.183ZX1
คำ�สำ�คัญ:

บรรยากาศองค์การ, การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1

Abstract
This research aimed were ; 1) to study the organizational climate in educational
institutions under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 1 2) to study
being a professional learning community in educational institutions. Under the jurisdiction
of Yasothon Primary Education District 1 and 3) to create a forecasting equation for
a professional learning community for school teachers. Under the Yasothon Primary
Educational Service Area Office 1 Group Examples in this research are school administrators
and teachers. Under the jurisdiction of the Yasothon Primary Educational Service Area Office
1, total 309 people. The research tool was a questionnaire using a rating scale of 5 levels.
The confidence value of the questionnaire on the organizational climate in the school was 0.96
and the questionnaire on the professional learning community had the confidence of 0.96.
The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation. Pearson’s
correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression.
The research results were as follows: 1) the organizational atmosphere of the educational institution Overall at the highest level When considering each aspect, it was found
that 3 aspects were at the highest level and one aspect was at the high level. 2) professional
learning community Overall, it was at the highest level. When considering each aspect, it
was found that there were 4 aspects at the highest level, the other at the high level. And
3) the organizational atmosphere of educational institutions affects the learning community
of educational institutions. Under the Office of Yasothon Primary Educational Service Area
1, it consists of 4 aspects: team of collaborative learning, co-leadership Vision and shared
values Knowledge exchange In learning and professional development Which can be written
as a forecasting equation as follows
Organizational climate forecasting equations affecting being a professional learning
community under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 1 using raw scores.
Y´ = 1.000 + .275X3 + .157X2 + .224X4 + .124X1
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Organizational climate forecasting equations affecting being a professional
learning community under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 1 by using
standard scores.
Z´Y =. 333ZX3 + .192ZX2+ .235ZX4 +.183ZX1
Keywords: Organizational Climate Affecting, professional learning community,
Yasothon Primary Educational Service Area Office 1

บทนำ�
ในสังคมปัจจุบนั ถือได้วา่ มนุษย์เราอยูภ่ ายใต้
การเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ ตลอดเวลา การเรียนรู้
ของมนุษย์จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ จึงมีนโยบายการ
พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้โดยเน้น
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ
อันจะส่งผลต่อวิถกี ารเรียนรูข้ องศิษย์ในศตวรรษที่ 21
แนวทางการเรียนรูข้ องครูทหี่ ลายฝ่ายก�ำลังให้ความ
สนใจอย่างมากในปัจจุบนั คือ ชุมชนเรียนรูค้ รูเพือ่
ศิษย์ (Professional Learning Community) หรือ
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพของครู ซึง่ เป็นการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่ งโดยบทบาทของ
ครูจะเปลี่ยนจากครูผู้สอน (Teacher) เป็นครูฝึก
(Coach) หรือเป็น ผู้อ�ำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ (Learning Facilitator) ทั้งนี้ นอกจากครู
แล้ว ผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้มีโอกาสพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมกัน
ก�ำหนดบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน (วิจารณ์ พาณิช, 2555:
142) ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู หรือ
PLC (Professional Learning Community)
เป็นแนวทางส�ำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน
(Community) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิรูป
การเรียนรู้ด�ำเนินคู่ขนานกับการเสริมแรงทั้งจาก
ภายในและภายนอก เพือ่ ให้เป็นเวทีทมี่ บี รรยากาศ
และวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ส�ำหรับสมาชิก

ทุกคนในการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ระหว่าง
กันรวมทัง้ การสร้างความรูใ้ หม่ ตลอดจนนวัตกรรม
ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ อีกทัง้ ช่วยสร้างพลังขับเคลือ่ นให้การปฏิรปู
การเรียนรู้ประสบผลส�ำเร็จตามเจตจ�ำนงของการ
ปฏิรูปการศึกษา (วิจารณ์ พาณิช, 2555: 143)
การที่สถานศึกษามีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู (Professional Learning Community)
หรือทีบ่ างคนเรียกว่าชุมชนแห่งวิชาชีพนัน้ จะส่งผล
ให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ ส�ำหรับการปฏิสมั พันธ์
ของมวลสมาชิกผูป้ ระกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนเกีย่ ว
กับการให้ความดูแลและการปรับปรุงผลการเรียน
ของนักเรียน ตลอดจนงานทางด้านวิชาการต่างๆ
ของโรงเรียน (แสงหล้า เรืองพยัคฆ์, 2561: 51)
Frieberg and Stein (1999, อ้างถึงใน
Thanyaporn Papolngam, 2011: 86) ได้สรุป
ความส�ำคัญของบรรยากาศไว้ว่า บรรยากาศเป็น
หัวใจส�ำคัญและจิตวิญญาณของโรงเรียนที่จะช่วย
น�ำพาให้เด็ก ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน รัก
และเฝ้ามองโรงเรียนของพวกเขาในการทีจ่ ะช่วยให้
แต่ละคนรูส้ กึ มีศกั ดิศ์ รี มีคณ
ุ ค่า และมีความส�ำคัญ
จึงอาจกล่าวได้ว่า บรรยากาศองค์การ
มีอิทธิพลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
ในโรงเรียน เพราะมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ ความรู้สึก
เจตคติ ทัศนคติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของคนใน
องค์การ ดังนั้นการส่งเสริมบรรยากาศองค์การให้
เอื้อต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครู สถานศึกษาต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลายๆ
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อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การเสริมแรง
การสนับสนุนให้บุคลากรมีการเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ให้เกียรติซงึ่ กันและกัน การตระหนักในหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร ความไว้วางใจ
ความซื่อสัตย์ ความร่วมมือในการท�ำงาน ดังนั้น
ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
ครู ผูบ้ ริหารจึงจ�ำเป็นต้องสร้างบรรยากาศองค์การ
ที่เอื้อให้บุคลากรในองค์การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาวิชาชีพเพื่อคุณภาพของ
ผู้เรียน (สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์, 2561: 26)
ดังนั้น สถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารใน
ฐานะผูน้ ำ� องค์การ จึงต้องใส่ใจและให้ความส�ำคัญ
กับบรรยากาศในการเรียนรูใ้ ห้ครูมคี วามสุขกับการ
เรียนรู้ โดยการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีโครงสร้างองค์การที่ไม่ซับซ้อน มีความ
ยืดหยุน่ คล่องตัว มีขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
สนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีอสิ ระในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้กล้าเสีย่ งหรือ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ รวมทั้ง
การเสริมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง
เพื่อให้ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (จุลลี่
ศรีสะโคตร, 2557: 2)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 1 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต
1 เป็นองค์กร ที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู เพราะถือว่า
ครูเป็นปัจจัยส�ำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีภารกิจหลักใน
การจัดและส่งเสริมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้กำ� หนด
นโยบายเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)
แผนการปฏิรูปประเทศแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวง และ
นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้ก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา
ทีผ่ ลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้ตรงกับสาขา
วิชาและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1, 2561: ออนไลน์)

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาบรรยากาศองค์การในสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 1
2. เพือ่ ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตที่
การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต 1

สมมติฐานของการวิจัย
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้าน
การสนับสนุนและความอบอุ่น, ด้านโครงสร้าง
องค์การ,ด้านการให้รางวัลและการเห็นคุณค่าและ
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 1
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ศึ ก ษา
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ประกอบ
ด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นการสนั บ สนุ น
และความอบอุ่น 2) ด้านโครงสร้างองค์การ
3) ด้ า นการให้ ร างวั ล และการเห็ น คุ ณ ค่ า
4) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธร เขต 1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต จ�ำนวน 1,473
คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ�ำนวน 309 คน
โดยการเปิดตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie,
R.V. & Morgan, D.W. 1970: 607-610) จ�ำแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำนวน 41 คน และครู
จ�ำนวน 268 คน แล้วจึงท�ำ การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง
และขนาดสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา มีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด
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ของลิเคิร์ท (Likert Type)
ตอนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของ สถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Type)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาและ
ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามที่เป็น
เครื่องมือวิจัย
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัย ส่งไปยังโรงเรียนที่มีกลุ่มตัวอย่าง โดยแนบ
ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยใส่ซอง
รับเอกสารที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายโสธรเขต 1
3. ในกรณีทกี่ ลุม่ ตัวอย่างไม่ตอบแบบสอบถาม
กลับมาในเวลาที่ก�ำหนดผู้วิจัยก็จะติดตามโดยใช้
โทรศัพท์ถงึ ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา เพือ่ ขอความ
ร่วมมือในการส่งแบบสอบถามกลับมาถึงผู้วิจัยให้
ครบถ้วนภายใน 10 วัน ทั้งนี้แบบสอบถามแต่ละ
ฉบับทีส่ ง่ ออกไปผูว้ จิ ยั ได้ใส่รหัสเพือ่ ทราบและตรวจ
สอบได้วา่ แบบสอบถามฉบับนัน้ ส่งไปทีใ่ ดและใคร
ควรเป็นคนตอบ
4. น�ำแบบสอบถามทีร่ วบรวมมาได้จำ� นวน
309 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ท�ำการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปในการค�ำนวณ
ค่าสถิติต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้
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1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่
และร้อยละแล้วน�ำเสนอในรูปตาราง
2. วิเคราะห์บรรยากาศองค์การสถาน
ศึกษาและการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต1 ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standatd Deviation) ก�ำหนดเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด
(2554: 121)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบดังนี้
1. บรรยากาศองค์การ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 โดย
รวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการให้รางวัล
และการเห็นคุณค่า รองลงมา คือ ด้านโครงสร้าง
องค์การ และด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และค่า
เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ด้านการสนับสนุนและความอบอุน่
2. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธรเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาวิชาชีพ รองลงมา
คือ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านทีมเรียนรู้ร่วม
กันและด้านวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม และด้านที่
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือด้านภาวะผู้น�ำร่วม
3. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
สังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ

ให้รางวัลและการเห็นคุณค่า (X3) ด้านโครงสร้าง
องค์การ (X2) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (X4)
และด้านการสนับสนุนและความอบอุ่น (X1) การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพครู (Y) ได้อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
ถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ .275, .157, .224
และ .124 ตามล�ำดับ และมีคา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ .333, .192, .235
และ .183 ตามล�ำดับ โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่วมกัน
พยากรณ์ความแปรปรวนของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนทางวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ได้รอ้ ยละ 66.50
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธรเขต 1 โดยใช้คะแนนดิบ
Y´ = 1.000 + .275X3 + .157X2 +
.224X4 + .124X1
สมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของสถานศึกษาสังกัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
Z´Y =. 333ZX3 + .192ZX2+ .235ZX4 +
.183ZX1

อภิปรายผล
ผลการวิจัยบรรยากาศองค์การที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีประเด็นที่ส�ำคัญ
สามารถน�ำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ยโสธรเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนี้เพราะ บรรยากาศองค์การ มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและครู ภายในองค์การ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอันเนือ่ งมาจากการก�ำหนด
โครงสร้างองค์การที่มีการด�ำเนินงานของสถาน
ศึกษาอย่าเป็นระบบ การมีปฏิสัมพันธ์สนับสนุน
ช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลในองค์การทีก่ ำ� ลังท�ำงาน
อยู่ ซึ่งท�ำให้ผู้บริหารและครู ในองค์การมีความคิด
ความรูส้ กึ ว่าสิง่ เหล่านี้ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม และ
ทัศนคติของในท�ำงานของสมาชิกในองค์การและการ
ให้รางวัลเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน และเพิม่
ประสิทธิภาพการท�ำงานท�ำให้องค์การมีลักษณะ
เฉพาะตัวหรือเอกลักษณ์ของแต่ละองค์การ และมี
การก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางในการด�ำเนินงาน
ให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่
มีการก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่า
1.1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
ให้รางวัลและการเห็นคุณค่า อยู่ในระดับมากที่สุด
เนือ่ งจาก บรรยากาศองค์การของโรงเรียนด้านการ
ให้รางวัล ผูบ้ ริหารมีการกระตุน้ ให้ครูและบุคลากร
ท�ำงานตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เมือ่ งานส�ำเร็จผูบ้ ริหาร
มีการชื่นชมและให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจใน
การท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับฉวีวรรณ เอี่ยมพญา
(2559: 98-99) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพการท�ำงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้รางวัล พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะบรรยากาศองค์การของ
โรงเรียนด้านการให้รางวัล คือการที่ครูปฏิบัติงาน
ดีแล้วได้รับรางวัลหรือการชมเชยมากกว่าการถูก
วิพากษ์วิจารณ์ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วม
งานและได้รบั โอกาสก้าวหน้ามากกว่าผูอ้ นื่ โดยผล
ตอบแทนความดีความชอบนัน้ มาจากการพิจารณา
ตามผลการปฏิบัติงานของครูแต่ละคน
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1.2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
เนือ่ งจากบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมาตรฐาน
งานการปฏิบัติงาน ผู้บริหารก�ำหนดเกณฑ์ในการ
ปฏิบตั งิ านให้สงู ขึน้ อยูเ่ สมอเพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้
ครูเกิดความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพรรนิภา ม่วงคร้าม
(2550: 89) ทีได้ศกึ ษามิตบิ รรยากาศองค์การของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่นพบว่าศึกษามิติ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
สูงด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มิติมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ ด้าน
การสนับสนุนและความอบอุ่น อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากเพราะบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
ด้านการสนับสนุนและการให้ความอบอุ่น เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะท�ำให้ครู ได้
รับความช่วยเหลือจากผู้บริหาร มีการสนับสนุน
การส่งครูเข้ารับการอบรม ดูงานซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุตรี ถิ่นกาญจน์ (2552: 88) ได้
ศึกษาบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้การศึกษา หน่วยงานผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบว่า
บรรยากาศองค์การทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาไปสูอ่ งค์การ
แห่งการเรียนรู้การศึกษา หน่วยงานผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
บรรยากาศองค์การทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาไปสูอ่ งค์การ
แห่งการเรียนรูก้ ารศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มิติสนับสนุนการฝึกอบรม
และพัฒนา และมิติการรับรู้และรางวัลเป็นด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. ผลการวิจัยพบว่า การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพครู สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 โดยรวมอยูใ่ น
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ระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงาน
ร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่เป็น
ทีมทีมเรียนรู้ สร้างภาวะความเป็น ผู้น�ำร่วม ซึ่ง
ผู้บริหารเป็น ผู้ดูแลและสนับสนุน สร้างพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และก�ำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน ร่วมกัน
พัฒนาวิชาชีพภายใต้สภาพการณ์ ด้านทรัพยากร
งบประมาณ เวลา เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความ
ส�ำเร็จ ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของพรอรดี ซาวค�ำเขตต์ (2561:60) ได้ศกึ ษา
สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ พบว่า
โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากด้านการสนับสนุน
และการมีภาวะผู้นาร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม
กัน อยู่ในระดับมาก ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ และ
ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่า
2.1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด
เนือ่ งจาก การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาวิชาชีพผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษามีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของครู ให้
ท�ำงานอย่างมีความสุข และเป็นบรรยากาศ เพื่อ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งซึง่ สอด
คล่องกับงานวิจยั ของ ธีรยุทธ รุจาคม (2561: 64)
ได้ศึกษาการด�ำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่ม 2 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า ด้านการเรียนรู้

และพัฒนาวิชาชีพ พบว่า การด�ำเนินงานชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ รองลงมาคือ ด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจาก
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้ครูรว่ มกัน
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล่องกับงานวิจัย
ของพรอรดี ซาวค�ำเขตต์ (2561: 61) ได้ศึกษา
สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ พบว่า
ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล
อยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านทีค่ า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ ด้านภาวะผูน้ ำ�
ร่วม มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดเนือ่ งจากการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพด้านภาวะผูน้ ำ� ร่วมผูบ้ ริหารรับฟัง
ความคิดเห็นและส่งเสริมให้ครูคดิ ริเริม่ หาวิธกี ารใหม่ๆ
ในการท�ำงานอยูเ่ สมอ ซึง่ สอดคล่องกับงานวิจยั ของ
พรอรดี ซาวค�ำเขตต์ (2561: 61) ได้ศึกษา
สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่าย
พั ฒนาการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น เชี ย งรายโซนเหนื อ
พบว่า ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วม
กัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้น�ำ
ร่วมกันอยู่ในระดับมาก
3. การสร้างสมการพยากรณ์บรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า
บรรยากาศองค์การทั้ง 4 ด้าน สามารถพยากรณ์
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ด้าน
การให้รางวัลและการเห็นคุณค่า ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและด้าน
การสนับสนุนและความอบอุ่น สามารถพยากรณ์
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอ�ำนาจการ
พยากรณ์รอ้ ยละ 66.50 ทัง้ เนือ่ งมาจากเมือ่ ผูบ้ ริการ
สถานศึกษา เห็นคุณค่าของครูและให้รางวัล มีการ
จัดโครงสร้างองค์การทีเ่ หมาะสม ก�ำหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ดีและสนับสนุนและส่งเสริมครู
ย่อมส่งผลให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557: 94) กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การที่ทดสอบแล้วสามารถร่วมกันพยากรณ์
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสังกัด
เทศบาลขอนแก่น ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีทั้งหมด 3 ด้านได้แก่ด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมและพฤติกรรม และ
โครงสร้างองค์การ ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่ถูก
คัดออกจากสมการณ์พยากรณ์ ได้แก่ด้านความ
เสี่ยงและด้านสถาพแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 จากผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 โดยรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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ต�่ำที่สุด คือ การสนับสนุนและความอบอุ่น ดังนั้น
สถานศึกษาและส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควร
ให้การสนับสนุนการท�ำงานและอ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำงานทุกๆ ด้านเพือ่ สร้างความใกล้ชดิ รวม
ทั้งให้ค�ำแนะน�ำทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อ
น�ำไปปรับปรุงบรรยากาศองค์การต่อไป
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ
ด้านภาวะผูน้ ำ� ร่วม ดังนัน้ ครูควรมีสว่ นร่วมในการ
อภิปรายและการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ
ของโรงเรียนอย่างเสมอ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูอย่างความ
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและส่งเสริม
ให้ครูมีภาวะผู้น�ำให้แก่ครู		
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษา ด้านการให้รางวัลและการ
เห็นคุณค่า เป็นตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึง
ควรเห็นคุณค่าของครูและให้รางวัลอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม ก�ำหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดีและสนับสนุนและ
ส่งเสริมครูอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท�ำวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้บรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษา ด้านการให้รางวัลและการ
เห็นคุณค่า เพื่อมุ่งเน้นการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา แสวงหาความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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