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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัครงันีมีวตัถปุระสงคเ์พือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  ศึกษาระดบั
องคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู สงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชและเปรียบเทียบองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการ
ดําเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครู  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช จาํแนกตามเขตพืนทีทีปฏิบตัิงาน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ ครูทีปฏิบตัิงานโรงเรียน
แกนนาํ PLC สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้
ในการวิจัยครงันีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ โดยแบบสอบถาม มีค่าความเชือมนั 
เท่ากับ .   สถิติทีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่าเฉลียเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ และ การเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยทดสอบค่าเอฟ  ถ้าพบความแตกต่าง ทาํการ
วิเคราะหห์าความแตกต่างรายคู่โดยเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของ  Scheffe  ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี ) 

องคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช มี  องคป์ระกอบ ดงันี (1) เอาใจใส่ในการทาํงานเพือพฒันา
วิชาชีพ (2) ตระหนักถึงความสาํเร็จของนักเรียน (3) มุ่งในผลทุ่มเทพลงั และ (4) มุ่งสนองนโยบายองคก์ร      
2) ครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชมีองคป์ระกอบทีแรงจงูใจความสาํเรจ็
ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ) ครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนที 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีต่างกนัมีองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเร็จ
ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพโดยภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to factor analysis of achievement motivation on 

Professional Learning Community of teachers under the Jurisdiction of Nakhon Si Thammarat 

primary education service area, study the level of the factors of achievement motivation on 

Professional Learning Community of teachers under the jurisdiction of Nakhon Si Thammarat 

primary education service area and compare the factors of achievement motivation on Professional 

Learning Community of teachers under the jurisdiction of Nakhon Si Thammarat primary education 

service area. The sample group used in the research was 780 teachers at Professional Learning 

Community pilot schools under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service 

Area. The research tool was a five- level Likert scale.The overall reliability coefficient was .880. Data 

were analyzed by mean, standard deviation , survey factor analysis and comparison of mean values 

by F-test if differences were found Performed a double difference analysis by comparing multiple 

methods using Scheffe method. The results of this research can be summarized as follows: 1) there 

were 4 factors of achievement motivation on Professional Learning Community of teachers under 

the Jurisdiction of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area as follows ; (1) caring for 

Professional Learning Community working development (2) caring for students achievement (3) 

effort-to-performance expectancy and (4) responsing to the Professional Learning Community 

Policy 2) the teachers under the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office had 

the factors of achievement motivation on Professional Learning Community as a whole was found 

at a high level 3) the teachers under the Jurisdiction of Nakhon Si Thammarat Primary Education 

Service Area offices that work in different areas had the factors of achievement motivation on 

Professional Learning Community in overall was difference, statistically significant at .01 

 

Keywords: Factor Analysis, Motivation for success, Professional Learning Community 

 

บทนาํ 
 

ในช่วงระยะเวลาเกือบ 30 ปี ตังแต่ปีคริสต์ศักราช 1980 เป็นต้นมา นักการศึกษาและนักวิจัย
การศึกษาพยายามพฒันาศกัยภาพของครูอย่างต่อเนือง และกระจายการปรบัปรุงพฒันาศกัยภาพของครู
ดังกล่าวให้ครอบคลุมทังระบบโรงเรียน เพือให้สามารถรับมือกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ และการ
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เปลียนแปลงทีรวดเร็วของสงัคม นอกจากนีผลการวิจัยทางการศึกษาทงัหลายต่างชีใหเ้ห็ นว่าภาครฐัหรือ 
ผูด้แูลนโยบายทางการศึกษา รวมทงัสาธารณชนต่างมีความสนใจอย่างมากในการปรบัปรุง พัฒนาการสอน
ของครูและผลลัพธ์ของนักเรียนให้บังเกิดผลขึนได้ในระดับสูงและรวดเร็ว ( Wiley, 2001, p. 17) ดังนัน 
การศึกษาการทาํงานของครูและผู้บริหารในโรงเรียนทีประสบความสาํ เร็จรวมทังมีการสาํรวจปัจจัยที
หลากหลายของอิทธิพลทีส่งผลต่อคุณภาพของการสอนและการเรียนรูด้งักล่าว วิธีการหนึงทีนกัการศึกษา
และนกัวิจยัการศึกษา ไดชี้แนะแนวทางการปฏิบตัิใหก้บัโรงเรียนก็คือ โรงเรียนจาํเป็นตอ้งใหค้รูมีการทาํงาน
และเรียนรูร้ว่มกนั นนัคือ เป็นการพยายามคน้หาเพือทาํความเขา้ใจถึงบริบทต่าง ๆ ในงานของครู ตลอดจน 
ความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงานของครูเป็นตน้ ในทีนีเรียกว่า “ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (professional 

learning community)"  (Hicks,  2005, p. 35) ซงึเป็นการจดุประกายงานวิจยัใหมี้การศกึษามากขึนเกียวกบั
ประสบการณ์ของครู (teachers' experiences) และอิทธิพลของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพทีมีผลต่อ
นกัเรยีน  

ความสาํเร็จของนกัเรียนเกิดไดจ้ากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยสาํคญัภายในสถานศึกษาประการหนึง 
คือ การบริหารจดัการในโรงเรียนทีมีประสิทธิภาพโดยเรมิตน้จากผูบ้ริหารทีจะตอ้งวางแผนจดัการทรพัยากร
ทางการศึกษาไม่ว่าดา้นบคุลากร การเงิน งบประมาณ วสัดตุ่างๆ ทงันีทรพัยากรดา้นบคุลากรมีความสาํคญั
อย่างยิงทีผู้บริหารควรดูแลใส่ใจสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจ กระตุ้นให้บุ คลากรเกิดกําลังใจในการ
ปฏิบตัิงานจะตอ้งรูจ้กัคนในองคก์ารดว้ย ดงันนัจึงเป็นประเด็นสาํคญั ในการศึกษาพฤติกรรมองคก์าร ทงันี
ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจความรูส้ึก ค่านิยม และธรรมชาติของบุคคลและความตอ้งการ รวมทงัการศึกษา
พฤติกรรมองคก์ารนนัเพือจะไดก้าํหนดสิงจงูใจหรือเปา้หมายสาํหรบัการจงูใจใหบ้คุลากรทาํงานไดต้ามความ
ตอ้งการขององคก์าร (สดุเขต เขียวอไุร, 2560, น. 15) 

การสรา้งแรงจูงใจโดยการนาํ ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Two Factors Theory)  เป็นแนวคิด
เกียวกบัปัจจยัจงูใจทีประกอบดว้ย ปัจจยัจงูใจ 2 เรืองใหญ่ ๆ คือ ปัจจยัจงูใจทีเป็น ตวักระตุน้ในการทาํงาน
และปัจจยัจงูใจทีรกัษาสขุลกัษณะจิต หรือปัจจยัจงูใจทีบาํรุงรกัษาจิตใจ โดยนาํทฤษฎีสองปัจจยัมาช่วยเพือ
ยกระดบัวิชาชีพของครูใหพ้ฒันาต่อยอดใหส้งูขึนนนัมีแนวทางเพือสรา้งเป็นเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู ้
เรียกว่า “PLC” การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับครูในการทาํชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  Professional Learning 

Community (PLC) มีความสาํคญัอย่างยิง เพราะการทาํชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ เป็นการรวมตวั  รวมใจ 

รวมพลงั รว่มมือกนัของครู ผูบ้รหิาร และนกัการศกึษา ในโรงเรยีน เพือพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ดงัที (Sergiovanni, 1994, p. 65) ไดก้ล่าว PLC ว่า เป็นสถานทีสาํหรบั “ปฏิสมัพนัธ์” ลด “ความโดดเดียว” 

ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการทาํงานเพือปรบัปรุงผลการเรียนของนกัเรียน  หรืองานวิชาการ 
โรงเรยีน ซงึ (Hard, 1997, p. 92) มองในมมุมองเดียวกนั โดยมองการรวมตวักนัดงักลา่ว มีนยัยะแสดงถึงการ
เป็นผูน้าํร่วมกันของครูหรือเปิดโอกาสใหค้รูเป็น “ประธาน” ในการเปลียนแปลง ซึง (วิจารณ ์พานิช, 2555,    

น. 24) ไดก้ล่าวว่า การมีคุณค่าร่วม และวิสยัทศันร์่วมกัน ไปถึงการเรียนรูร้่วมกันและการนาํสิงทีเรียนรูไ้ป
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ประยกุตใ์ช ้อย่างสรา้งสรรคร์ว่มกนั การรวมตวัในรูปแบบนีเป็นเหมือน แรงผลกัดนั โดยอาศยัความตอ้งการ
และความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพือการเรียนรูแ้ละพฒันาวิชาชีพ สูม่าตรฐานการเรียนรูข้องนกัเรยีนเป็น
หลกั และ (Senge, 1990, p. 45) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาวิชาชีพใหเ้ป็น “ครูเพือศิษยโ์ดยมองว่า เป็น “ศิษย์
ของเรา” มากกว่ามองวา่ “ศิษยข์องฉนั”และการ เปลียนแปลงคณุภาพการจดัการเรียนรูท้ีเรมิจาก “การเรียนรู ้
ของครู” เป็นตวัตงัตน้ เรียนรูท้ีจะมองเห็นการปรบัปรุง เปลียนแปลง พฒันาการจดัการเรียนรูข้องตนเอง เพือ
ผูเ้รียน เป็นสาํคญั ในช่วงไม่กีปีทีผ่านมาการปฏิรูปโรงเรียนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมมุมองของโรงเรยีน 

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพครู (Professional Learning Community) หรือ PLC มีพืนฐานมาจาก 

ภาคธุรกิจเกียวกบัความสามารถขององคก์ารในการ เรียนรู ้(Thompson et al. 2004: 5) กลา่วไดว้า่ PLC เกิด 

จากการประยุกตแ์นวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ Senge (1990, p. 11) ประยุกตส์ู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู ้ 
อย่างไรก็ตามการบริหาร องคก์ารโรงเรียนโดยทวัไป ไดร้บัอิทธิพลจากแนวคิด การบริหารอตุสาหกรรมหรือ
วิทยาศาสตรก์าร จัดการในตอนตน้ยุคศตวรรษที 20 ตามแนวคิดของ Fayol (1916 อา้งถึงใน Wood and 

Wood 2002, p. 9) ที อธิบายการจดัองคก์ารแบ่งตามหนา้ทีโดยมีการจดัการทงัการวางแผนการจดัองคก์าร 
การบงัคับบญัชาสงัการ การประสานงาน และ  การควบคุม อีกทงัมุ่งเนน้การฝึกอบรมดา้นเทคนิค  วิธีการ
ทาํงานมากกวา่การเรียนรูใ้นฐานงานจรงิ เช่นนีทาํใหก้ารบรหิารโรงเรียนสว่นใหญ่จึง เป็นระบบควบคมุบงัคบั
บญัชาและความสมัพนัธแ์บบแนวดิง จึงทาํใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละความรว่มมือกนันอ้ยรวมถึงการแยกสว่นกนั
ทาํงานจนขาดความสามารถในการแกปั้ญหา นอกจากนนัยงั ทาํใหล้ดทอนประสิทธิภาพในการทาํงานแบบ 

เปิดใจเรียนรู ้รบัฟังเพือเปลียนแปลง (ประเวศ วะสี, 2547, น. 6) อีกทงัการพฒันาการศึกษา ทีมีเป้าหมาย
สาํคญัคือ พฒันาความเป็นมนษุยน์นัไม่สามารถทาํอย่างโดดเดียว แบ่งแยกกนัทาํ ซงึสวนทางกบัแนวคิดของ 
(DuFour, 2004, p. 39) ทีกล่าวว่า ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ เป็นภารกิจร่วม (Shared Mission) โดยเป็น
แนวทางการปฏิบตัิรว่มกนัเพือใหบ้รรลตุาม เป้าหมายรว่ม รวมถึงการ เรียนรูข้องครูในทกุๆภารกิจสิงสาํคญั
คือ การปฏิรูปการเรียนรูท้ีมุ่งการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นหวัใจสาํคญั (Hard, 1997, p. 29) โดยการเรมิจากการ
รบัผิดชอบในการพฒันาวิชาชีพเพือศิษยร์่วมกนัของครู ซึงโรงเรียนส่วนใหญ่ดาํเนินการกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพไม่ต่อเนือง และขาดความตระหนกัในคณุค่าของกิจกรรมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ แต่
อย่างไรก็ตามยงัมีโรงเรียนทีไดต้ระหนกัเห็นคณุค่าของการจดักิจกรรมชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยไดร้บั
ความร่วมมือของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาทีมีอดุมการณเ์ดียวกนัเรียนรูก้ระบวนการจดักิจกรรมชมุชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพ ความสาํเรจ็ของโรงเรียนเหลา่นีในทีอยู่ในจงัหวดันครศรีธรรมราชทีเป็นโรงเรยีนแกนนาํ
และเป็นตน้แบบของสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช มีทงัหมด 45 โรงเรยีน ซงึเกิด
จากผูบ้ริหารและครูแกนนาํรวมถึงบคุลากรทางการศึกษาอืนๆเป็นผูด้าํริและดาํเนินการอย่างต่อเนืองจนเกิด
เป็นแรงจงูใจในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพจนสาํเรจ็ 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จใน
การดาํเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครู สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราช เพือใหไ้ดท้ราบและเล็งเห็นถึงความสาํคัญและร่วมกันปรบัปรุงการดาํเนินงานชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพของของครูไปสูก่ารเป็นองคก์ารทีมีประสิทธิภาพและยงัยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย   
. เพือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของ

ครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 

2.  เพือศกึษาระดบัองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 

3.  เพือเปรียบเทียบองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช จาํแนกตามเขตพืนทีการศกึษาที
ปฏิบตัิงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบความคิดในการวิจัยของการศึกษาเรือง วิเคราะหอ์งคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการ

ดําเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครู  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช ผสมผสานแนวคิดของ Dufour (2004) เรือง ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ซึงไดน้าํทฤษฎี 2 

ปัจจยัของ Herzberg (1972) มาใชใ้นการวิจยั โดยทฤษฎี 2 ปัจจยั ตามภาพที 1 

    
            

ภาพท ี1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ ครูทีปฏิบตัิงานโรงเรยีนแกนนาํ PLC สงักดัสาํนกังานเขตพืนทกีารศกึษา

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช จาํนวน 1,155 คน จากทงัหมด 45 โรงเรยีน 

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูทีปฏิบตัิงานในโรงเรียนแกนนาํโครงการชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ สงักัด
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จาํนวน 780 คน ซึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
สาํหรบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบตามหลกัการพิจารณากลุม่ตวัอย่างของ Hair และคณะ ( ) ซงึผูว้ิจยัใช้
อตัราสว่นของตวัแปรต่อขนาดกลุม่ตวัอย่าง  : 15 โดยมีตวัแปรทงัหมด 52 ตวัแปร ทาํไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง 
จาํนวน 780 คน ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มดว้ยวิธีการแบบแบ่งชัน  (Stratified Random 

Sampling) โดยใชเ้ขตพืนทีทีปฏิบตัิงานเป็นเกณฑแ์บ่งชนัภมูิ 
ตัวแปรทศีึกษา 

. ตวัแปรอิสระ คือ ครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช จาํแนกตาม
เขตพืนทีทีปฏบิตัิงาน แบ่งออกเป็นออกเป็น 4 เขต ดงันี 

1) เขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 

2) เขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 

3) เขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 

4) เขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 

2. ตวัแปรตาม คือ องคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทกีารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัครูทีปฏิบตัิงานในโรงเรียนแกนนาํโครงการชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  โดยติดต่อขอหนังสือจากภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  เพือขอความรว่มมือไป
ยังโรงเรียนเพือให้บุคลากรทีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม  นาํหนังสือไปใหด้ว้ยตนเอง พรอ้มกับ
แบบสอบถามและชีแจงรายละเอียดการทาํแบบสอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจ รวบรวมแบบสอบถาม
จากจาํนวนกลุ่มตัวอย่างได้จาํนวน  780 ชุด มีความสมบูรณ์ จาํนวน   780 ชุด คิดเป็นรอ้ยละ 100 จาก
แบบสอบถามทงัหมดทสีง่ไป 

เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการ
ดําเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  โดยผูว้ิจยัสรา้งขึนจากหลกัการแนวคิดทีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
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กับแรงจูงใจและการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์
องคป์ระกอบของแรงจูงใจของครูทีส่งผลใหก้ารดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพประสบความสาํเร็จ 
จาํนวน  ฉบบั มี  ตอน ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพทวัไปของครู มีลกัษณะเป็นแบบเลอืก
รายการ (Checklist) จาํนวน 1  ขอ้ ประกอบดว้ย  เขตพืนทีการศึกษาทีปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ เขตพืนทีการศกึษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพของครู จาํนวน 52 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี  ระดับ ตาม
แบบของ Likert’s Rating Scale ซงึมีคา่ความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .880 

การวิเคราะหข์้อมูล 

ดาํเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปคอมพิวเตอร ์วิเคราะหแ์บบสอบถาม 

ตอนที 1 เกียวกบัขอ้มลูทวัไปของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 
จําแนกตามเขตพืนทีทีปฏิบัติงานโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แบบสอบถาม 

ตอนที 2 เกียวกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทีส่งผลต่อแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหต์วัประกอบสาํคญั (Principal Component Analysis) แลว้หมนุแกนดว้ยวิธี Varimax  และทดสอบ
สมมติฐานดว้ยวิธีการทดสอบค่า F-test และเปรียบเทียบพหคุณูโดยใชว้ิธีการของ Scheffe’s Method  
 

ผลการวิจัย   
 . ผลการศึกษาเกียวกบัขอ้มลูทวัไป ประกอบดว้ย เขตพืนทีทีปฏิบตัิงานของครูสงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  ปรากฏว่า ส่วนใหญ่เป็นครูทีปฏิบัติงานอยู่ในเขตพืนที
การศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 . ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทีสง่ผลตอ่แรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช ดงันี 

 . . ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) and Bartlett’s test of sphericity ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล ซึงได้ค่า KMO เป็น .652 ซึง
มากกว่า .  และเขา้สู่  แสดงว่า ขอ้มลูทีไดมี้ความเหมาะสมทีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และ จากการ
ทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s test of sphericity พบว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน จึงสามารถใช้
เทคนิค Factor Analysis ได ้ 
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 .  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหห์าจาํนวนองคป์ระกอบ ค่าไอเกน รอ้ยละของความแปรปรวน รอ้ยละ
ของความแปรปรวนสะสม โดยวิเคราะหจ์ากเมตรกิซส์มัประสิทธิสหสมัพนัธ ์และสกดัองคป์ระกอบดว้ยวิธีเนน้
องคป์ระกอบหลกั ปรากฏผลดงัตารางที 1 

 

ตารางท ี1  แสดงจาํนวนองคป์ระกอบ ค่าไอเกน รอ้ยละของความแปรปรวน รอ้ยละของความแปรปรวน    
               สะสมของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้าง    
                   วิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 
 

องคป์ระกอบท ี
ค่าไอเกน 

(Eigenvalues) 

ร้อยละของความ
แปรปรวน 

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 4.032 5.109 5.109 

2 3.067 5.007 10.117 

3 2.807 4.288 14.404 

4 2.228 3.703 18.107 

5 1.957 3.695 21.802 

6 1.738 3.373 25.175 

7 1.659 3.072 28.248 

8 1.563 3.066 31.314 

9 1.467 3.048 34.362 

10 1.394 2.934 37.295 

11 1.355 2.919 40.214 

12 1.347 2.919 43.133 

13 1.261 2.851 45.984 

14 1.189 2.850 48.834 

15 1.171 2.812 51.646 

16 1.102 2.802 54.447 

17 1.081 2.793 57.240 

18 1.038 2.709 59.949 

19 1.023 2.509 62.458 

 



วารสารวชิาการศกึษาศาสตร:์ ปีท ี21 ฉบับท ี1 เดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563| 115  

จากตารางที  1 เมือพิจารณาค่าไอเกน  (Eigenvalues) ซึงเป็นผลรวมกําลังสองของ
สัมประสิทธิขององค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบทีมีค่ามากกว่า  มี 9 องค์ประกอบ โดยทัง 9 
องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้อ้ยละ 62.458 ของความแปรปรวนทงัหมด 

  .  เพือใหก้ารแปลความหมายชัดเจนยิงขึน ผูว้ิจัยจึงทาํการสกัดองคป์ระกอบ (Factor 

Extraction) โดยใช้วิ ธีวิ เคราะห์ตัวประกอบสําคัญ  (Principal Component Analysis) และหมุนแกน
องคป์ระกอบหลกัแบบ Orthogonal ดว้ยวิธี Varimax เพือใหต้ัวแปรสมัพันธ์กับองคป์ระกอบในลกัษณะที
ชดัเจนยิงขนึ 

  2.4 การพิจารณาค่านาํหนกัองคป์ระกอบ ว่าตวัแปรแต่ละตวัควรอยู่ในองคป์ระกอบใด โดย
พิจารณาตัวประกอบทีมีค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ  และเพือใหไ้ดอ้งคป์ระกอบทีชัดเจนจึงใชเ้กณฑ์
คดัเลือกขอ้คาํถาม (ตวัแปร) ทีมีค่านาํหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ตงัแต่ .  ขึนไป และจาํนวนตวั
แปรในแต่ละองคป์ระกอบตอ้งมีอย่างนอ้ย  ตัวแปรขึนไปจึงถือว่าเป็น  องคป์ระกอบ  ในการคัดเลือก
องคป์ระกอบ ปรากฏว่ามีตวัแปรไม่ถึง  ตวัแปร  จึงตดัออก และตงัชือองคป์ระกอบทีวิเคราะหไ์ดช้ดัเจน ได้
จาํนวนองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ ดงันี 
     1)  องคป์ระกอบที  เอาใจใสใ่นการทาํงานเพือพฒันาวิชาชีพ 

     2)  องคป์ระกอบที  ตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของนกัเรยีน 

     3)  องคป์ระกอบที  มุ่งในผลทุ่มเทพลงั  
     4)  องคป์ระกอบที 4 มุ่งสนองนโยบายองคก์ร 
 . ผลการศึกษาระดบัของวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบทีส่งผลต่อแรงจูงใจความสาํเร็จในการ
ดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรี ธรรม
ราช ในทกุองคป์ระกอบอยู่ในระดบัมาก ซงึองคป์ระกอบ มุ่งในผลทุ่มเทพลงั สง่ผลต่อแรงจงูใจความสาํเรจ็ใน
การดาํเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครู สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชสงูกวา่องคป์ระกอบอืนๆ เมือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ ดงัปรากฏในตารางที 2 
 

ตารางท ี2  แสดงค่าเฉลีย สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน และระดบัขององคป์ระกอบทีแรงจงูใจ 

                  ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนที   
                  การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวม และรายองคป์ระกอบ   
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องคป์ระกอบทีสง่ผลตอ่แรงจงูใจ 

ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 

 S.D. ระดบัองคป์ระกอบ
แรงจงูใจความสาํเรจ็ในการ
ดาํเนินงานชมุชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

1. เอาใจใสใ่นการทาํงานเพือพฒันาวิชาชีพ 4.29 .504 มาก 
2.  ตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของนกัเรยีน 4.21 .664 มาก 

3.  มุง่ในผลทุม่เทพลงั 4.43 .478 มาก 

4.  มุง่สนองนโยบายองคก์ร 4.05 .507 มาก 

รวม 4.25 .297 มาก 
 

จากตารางที 2 พบว่า 1)  องค์ประกอบที  เอาใจใส่ในการทาํงานเพือพัฒนาวิชาชีพส่งผลต่อ
แรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชโดยภาพรวมทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครูมีการ
สังเกตหรือสาํรวจการจัดการเรียนการสอนของเพือนครูเพือนาํมาปรบัใชก้ับการเรียนการสอนของตนเอง  

ส่งผลต่อแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชสงูกว่าขอ้อืนๆ และครูเขา้รบัการพฒันาเกียวกับแนวทางมุ่งในผล
ทุ่มเทพลงัอย่างมีประสิทธิผลเพือเสรมิสรา้งวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีมสง่ผลต่อแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการ
ดําเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชตาํกว่าขอ้อืนๆ 2) องคป์ระกอบที 2 ตระหนักถึงความสาํเร็จของนกัเรียนส่งผลต่อแรงจูงใจ
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษานครศรีธรรมราชโดยภาพรวมทกุขอ้อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครูคาดหวงั
ว่าการนาํผลตระหนักถึงความสาํเร็จของนักเรียนในกลุ่มครูดว้ยกันจะสามารถพัฒนาผูเ้รียนไดส้่งผลต่อ
แรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชสงูกว่าขอ้อืนๆและครูคาดหวงัวา่การทีนกัเรียนทาํงานเป็นกลุม่จะทาํใหง้านเกิด
ความสาํเร็จยิงขึนส่งผลต่อแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชตาํกวา่ขอ้อืนๆ 3) องคป์ระกอบที 3 มุ่งในผลทุ่มเท
พลงั สง่ผลต่อแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู สงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชโดยภาพรวมทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ครูรว่มกนัจดักิจกรรมและแบ่งงานกนัทาํเพือแสดงถึงการมีความรบัผิดชอบต่องานทีไดร้บัมอบหมาย
รว่มกนัสรา้งสรรคก์ิจกรรมโดยเนน้การปฏิบตัิซงึมีเปา้หมายรว่มกนัเพือการเรียนรูข้องผูเ้รียนสง่ผลต่อแรงจงูใจ
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
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ประถมศกึษานครศรีธรรมราชสงูกวา่ขอ้อนืๆและครูสรา้งเครอืข่ายเกียวกบัการเสรมิสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพส่งผลต่อแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชตาํกว่าขอ้อืนๆและ 4) องคป์ระกอบที 4 มุ่งสนอง
นโยบายองคก์ร ส่งผลต่อแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู สงักัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชโดยภาพรวมทกุขอ้อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ครูและผูบ้ริหารควรเขา้อบรมเกียวกบัภาวะผู้นาํร่วมเพือปรบัเปลียนกระบวนทศันใ์หม่ใน
การบริหารจัดการทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจส่งผลต่อแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนกา ร
เรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชสงูกว่าขอ้อืนๆและ
ครูมีการจดัทาํโครงการสนบัสนนุกิจกรรมชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพโดยใหช้มุชนมามีสว่นรว่มตามนโนบาย
การบริหารงานของโรงเรียนส่งผลต่อแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของ
ครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชตาํกวา่ขอ้อนืๆ 

 . ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครู
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชจาํแนกตามเขตพืนทีทีปฏิบตัิงาน ในแต่ละ
องคป์ระกอบ โดยการหาค่า F-test และทดสอบพหคุณูดว้ยวิธีการของ Scheffe ดงัปรากฏในตารางที 3 
 

ตารางท ี3    แสดงการเปรยีบเทียบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของ 
                    ครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชจาํแนกตามเขตพืนทีที   
                    ปฏิบตัิงาน ในภาพรวมและรายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบที
สง่ผลตอ่
แรงจงูใจ
ความสาํเรจ็ใน
การดาํเนินงาน
ชมุชนการ
เรียนรูท้าง
วิชาชีพของครู 

เขตพืนทีทีปฏบิตัิงาน F sig คูท่ี
ต่าง 
กนั 

เขต 1 (1) เขต 2 (2) เขต 3 (3) เขต 4 (4) 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1. เอาใจใสใ่น
การทาํงานเพือ
พฒันาวิชาชีพ 

4.23 .581 4.29 .463 4.35 .416 4.44 .290 4.19 .000** (1,4),  

(2,4) 
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องคป์ระกอบที
สง่ผลตอ่
แรงจงูใจ
ความสาํเรจ็ใน
การดาํเนินงาน
ชมุชนการ
เรียนรูท้าง
วิชาชีพของครู 

เขตพืนทีทีปฏบิตัิงาน F sig คูท่ี
ต่าง 
กนั 

เขต 1 (1) เขต 2 (2) เขต 3 (3) เขต 4 (4) 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

2.  ตระหนกัถึง
ความสาํเรจ็
ของนกัเรยีน 

4.23 .632 4.11 .767 4.29 .641 4.26 .462 2.57 .000** (2,3) 

3.  มุง่ในผล
ทุ่มเทพลงั 

4.45 .527 4.46 .513 4.39 .333 4.37 .357 1.23 .000** (1,2) 

4.  มุง่สนอง
นโยบายองคก์ร 

3.97 .516 3.94 .477 4.30 .461 4.29 .381 24.9 .075 - 

รวม 4.22 .327 4.20 .277 4.33 .265 4.34 .183 9.09 .000** (1,3), 

(1,4), 

(2,3), 

(2,4) 

หมายเหต ุ ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 (P < .01) 
จากตารางที 3 พบว่า ครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชที

ปฏิบัติงานในเขตพืนทีต่างกันมีองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .01 เมือทดสอบพหุคูณดว้ยวิธีการของ 
Scheffe พบว่า ครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพแตกต่างกับครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราชที
ปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และเขต 2  โดยครูสงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 

เขต 4 มีองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพสูงกว่าครูสงักัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 1 และเขต 2 และพบว่า  ครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราชทีปฏิบัติงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีองคป์ระกอบ
แรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพแตกต่างกบัครูสงักัดสาํนกังานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 
1 และเขต 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชทีปฏิบัติงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  มีองคป์ระกอบ
แรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพสูงกว่าครูสังกัดสาํนักงานเ ขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 
1 และเขต 3 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 เมือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบการเอาใจใสใ่นการทาํงานเพือพฒันาวิชาชีพ  
พบว่าครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีต่างกนัมี
องคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพการเอาใจใส่ในการทาํงาน
เพือพฒันาวิชาชีพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที .01  เมือทดสอบพหคุณูดว้ยวิธีการของ Scheffe 
พบว่า ในการเอาใจใส่ในการทาํงานเพือพฒันาวิชาชีพ ครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 4 แตกต่างกบัครูสงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 และเขต 2 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .  โดยครูสงักัดสาํนักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 
4  มีองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ การเอาใจใส่ในการ
ทาํงานเพือพัฒนาวิชาชีพ สูงกว่าครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชที
ปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 และเขต 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .  

 องคป์ระกอบความตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของนกัเรียน พบว่าครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีต่างกันมีองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการ
ดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพความตระหนักถึงความสาํเร็จของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที .01  เมือทดสอบพหคุณูดว้ยวิธีการของ Scheffe พบวา่ ในความตระหนกัถึงความสาํเรจ็
ของนักเรียน ครูสงักัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 แตกต่างกับครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยครูสงักัดสาํนักงาน เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชที
ปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเร็จใน
การดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพความตระหนักถึงความสาํเร็จของนักเรียนสูงกว่าครูสังกัด
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สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 องคป์ระกอบการมุ่งในผลทุ่มเทพลัง พบว่าครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีต่างกนัมีองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพการมุ่งในผลทุ่มเทพลงัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที .01  เมือทดสอบพหคุณู
ดว้ยวิธีการของ Scheffe พบวา่ ในการมุ่งในผลทุ่มเทพลงั ครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 1 แตกต่างกบัครูสงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบัติงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .  โดยครูสงักัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบัติงานในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มี
องคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพความตระหนกัถึงความสาํเรจ็
ของนกัเรียน สงูกว่าครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขต
พืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 แต่ในองค์ประกอบการมุ่งสนองนโยบายองค์กร  พบว่าครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีต่างกันมีองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการ
ดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพการมุ่งสนองนโยบายองคก์รไม่แตกต่างกนั  
 

อภปิรายผล 

1. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของครู สงักัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช พบว่า มี  4 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่     
1) เอาใจใสใ่นการทาํงานเพือพฒันาวิชาชีพ ซงึการเอาใจใสใ่นการทาํงานนนัเป็นตวัสะทอ้นของความตงัใจใน
การทาํงานเพือพฒันานกัเรียน โดยเรมิจากการสงัเกตนกัเรียนและนาํไปสะทอ้นคิดในการปฏิบตัิงานนาํไปสู่
การประเมินผลการเรียนรูท้างวิชาชีพเพือพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เนน้ผู้เรียนเป็นสาํคญั รวมไปถึงการ
สรา้งวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม การทาํงานเป็นทีมนนัเป็นขนัเรมิตน้ของเทคนิคการทาํชมุชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดย สรุพล ธรรมรม่ดี (2553) ไดก้ลา่ววา่ ขนัตอนในการทาํ PLC ในขนัแรกมีความสาํคญัมาก คือ 
เรมิขนัตอนที 1 สรา้งทีม ตอ้งถือว่าเป็นขนัตอนทีสาํคญัเพราะเป็นการสรา้งทีมงานหาทีมงานทีจะรว่มกนัทาํ 
PLC โดยครูต้องจับกลุ่มเลือกทีมกันเอง เพือวางแผนในการทาํ PLC ให้ประสบความสาํเร็จ  อีกทังใน
มาตรฐานวิชาชีพครูในหัวข้อของมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ให้ความสาํคัญของการทาํงานเป็นทีมว่า 
“ปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้นือย่างสรา้งสรรคแ์ละมีสว่นรว่มในกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ” โดยการเอาใจใสจ่งึเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการทาํใหก้ระบวนการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพประสบความสาํเรจ็ โดยการ
เอาใจใสน่นัตอ้งเอาใจใสท่งัคนและงานไปดว้ยกนั รว่มมือรว่มแรงกนัในการทาํงาน ซงึการเอาใจใสร่ว่มมือกนั
ในการทาํงานนนัจะทาํใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ารเกิดขึน 2) ตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของนกัเรียน คือ การมุ่งมนั
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เอาใจใสเ่พือใหน้กัเรียนประสบความสาํเรจ็ ซงึการจะทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเรจ็ไดน้นัตอ้งเกิดจากการ
ร่วมมือกันของคนทงัองคก์ร โดยผูบ้ริหาร และครูนาํผลมาตระหนักถึงความสาํเร็จของนักเรียนในกลุ่มครู
ดว้ยกนัจะสามารถพฒันาผูเ้รียนได ้โดยผูบ้ริหารและครูทกุท่านรว่มกนัแลกเปลียนเรียนรูด้ว้ยกนัเพือพฒันา
วิชาชีพอย่างเป็นกนัเองสนกุในการทาํกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรูก้บัเพือนรว่มงานและมีการคาดหวงัว่าการที
นกัเรยีนทาํงานเป็นกลุม่จะทาํใหง้านเกิดความสาํเรจ็ยิงขนึและสามารถนาํมาพฒันาวิชาชีพได ้โดยแรงจงูใจที
จะทาํใหค้รูเกิดความตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของผูเ้รียนนนั คือ ผูบ้รหิารตอ้งมีสว่นสาํคญัทีทาํใหค้รูเกิดความ
ตระหนกั ผูบ้รหิารตอ้งมีภาวะผูน้าํทางวิชาการ ซงึสอดคลอ้งกบั สมคิด สรอ้ยนา้ (2547) ไดก้ลา่วถึงภาวะผูน้าํ
ทางวิชาการคือการเป็นผูท้ีมีความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎีและปรชัญาในหลกัสตูรกลุ่มต่าง ๆ ตระหนกัว่าไม่มี
วิธีการสอนใดดีทีสดุ ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัสตูร การพฒันาความเป็นมนษุย ์การเป็นตวัแบบเชิง
วิชาการ การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูน้าํการเปลียนแปลง การจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนการสอนและยึดผูเ้รียน
เป็นสาํคัญ และการทีจะทาํใหค้รูมีแรงจูงใจในการจัดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไดน้ัน ผูบ้ริหารตอ้ง
บริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง  ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจ และเชือถือผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ยอมรบัความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคับบัญชาเสมอ  มีการใหร้างวัลตอบแทนเป็นความมนัคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม  มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม  ตงัจุดประสงคร์่วมกนั  มีการประเมินความกา้วหนา้  มีการติดต่อสือสารแบบ 2 ทาง
ทงัจากระดบับนและระดบัลา่ง ในระดบัเดียวกนัหรือในกลุม่ผูร้ว่มงานสามารถตดัสินใจเกียวกบัการบรหิารได้
ทงัในกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผู้ร่วมงาน 3) มุ่งในผลทุ่มเทพลงั คือ การเพิมประสิทธิภาพการทาํงานโดยการ
ทุ่มเทในการทาํงานเพือมุ่งหวงัใหผ้ลประสบความสาํเรจ็ ซงึการทุ่มเทในการทาํงานนนัตอ้งอาศยัความรว่มมือ
จากผูบ้รหิาร ครู และเครือข่ายเกียวกบัการเสรมิสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกนัจัดกิจกรรมโดย
เนน้การปฏิบตัิซงึมีเป้าหมายรว่มกนัเพือการเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยมุ่งเนน้ผลการปฏิบตัิงานทีเป็นประโยชนต์่อ
นักเ รียน  โดย  Greenberg J. and Baron, R.A. (1997) กล่าวว่าในการทุ่มเทพลังนันบทบาทของครูมี
ความสาํคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนมักจะเกิดความคาดหวังในตัวครูทีจะทําให้นักเรียนประสบ
ความสาํเร็จซึงตวัของครูมีผลอย่างมากทีจะทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จ   4) มุ่งสนองนโยบายองคก์ร 
คือการปฏิบตัิตามนโนบายของกระทรวงใหท้กุสถานศึกษานาํมาปฏิบตัิซงึเป็นนโยบายทีนาํมาพฒันาชมุชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยผูบ้ริหารและครูเขา้อบรมเกียวกบักิจกรรมชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเพือนาํ
สิงทีไดจ้ากการอบรมมาประยกุตใ์ชก้บัผูเ้รียนเพือเป็นการพฒันาผูเ้รียนต่อไปซงึเป็นการมุ่งสนองนโยบายของ
องคก์ร ซึงนโยบายเป็นระเบียบเป็นการวางแผนใหค้รูปฏิบัติงานไม่สามารถหลีกเลียงได ้ซึงถา้องคก์ รใด
ปฏิบัติตามนโยบายทุกอย่าง ก็ทาํให้องค์กรนันได้รับการยอมรับจากองค์กรอืน ทาํให้องค์กรเกิดความ
ภาคภูมิใจ ซึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ในปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยทีเป็นตวักระตุน้ในการ
ทาํงานในดา้นของการไดร้บัการยอมรบั คือ การไดร้บัความยอมรบันบัถือจากบุคคล รอบขา้ง หรือไดร้บัการ
ยกย่องชมเชยในความสามารถรวมทงัการใหก้าํลงัใจหรือการแสดงออกอืนใดทีแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรบัใน
ความสามารถ ไดแ้ก่การยกย่องชมเชยภายในองคก์าร ความภาคภูมิใจ  ในอาชีพ การไดร้บัการยอมรบัจาก
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องคก์าร การไดร้บัการยอมรบัจากเพือนรว่มงาน และการมีเกียรติ ศกัดิศรีในอาชีพ โดยทกุเขตพืนทีควรสรา้ง
แรงจูงใจในการทาํชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยองคป์ระกอบทงั 4 องคป์ระกอบ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจงูใจของ Herzberg ซงึเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลในการสรา้งความพงึพอใจในการทาํงาน
ซึงถือว่าเป็นปัจจัยภายในเป็นกลุ่มปัจจัยทีมีสภาพเป็นตัวกระตุน้จูงใจและทาํให้เกิดความพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน สามารถใชเ้ป็นตวักระตุน้จงูใจ จึงจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้ขึนเพือเป็นสิงจรรโลงใจ  หรือสง่เสรมิสขุภาพ
ของผูป้ฏิบตัิงานใหค้งความพอใจเป็นปกติอยู่ตลอดไป ปัจจยับาํรุงรกัษาเป็นปัจจยัทีมีผลในทางป้องกนัเป็น
ส่วนใหญ่ ไม่สามารถจูงใจไดค้ือ ช่วยขจดัความไม่พอใจต่าง ๆได ้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งชชัดาพร 
เวหะชาติ (2554) ทีมีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 

Professional  Learning  Community  (PLC) จากแนวคิดนกัวิชาการหลายท่านทงัในและต่างประเทศ ไดแ้ก่
คณุลกัษณะทีสอดคลอ้งกบังานวิจยัในแต่ละองคป์ระกอบดงันี 1) สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบเอาใจใส่ในการ
ทาํงานเพือพฒันาวิชาชีพ ไดแ้ก่ คณุลกัษณการมีความเชือและค่านิยมร่วมกนั การร่วมมือรวมพลงั และทีม
ร่วมแรงร่วมใจ/การเป็นสมาชิก 2) สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบตระหนักถึงความสาํเร็จของนักเรียน ไดแ้ก่ 
คุณลักษณะการติดตามพฤติกรรมในชันเรียนของครู และการปรบัเปลียนเวลาสอน /การกาํหนดเวลาว่าง
เพือใหค้รูมีเวลาเพียงพอต่อการพบปะพดูคยุและการรว่มมือทางวิชาชีพ 3) สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบมุ่งใน
ผลทุ่มเทพลงั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะการพฒันาครูเกียวกับแนวทางมุ่งในผลทุ่มเทพลงัอย่างมีประสิทธิผลเพือ
เสรมิสรา้งวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม 4) สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบมุ่งสนองนโยบายองคก์ร ไดแ้ก่ การจดั
ฝึกอบรมเกียวกับการพัฒนาทักษะการสือสารเพือใหค้รูสามารถสะทอ้นจุดแข็งจุดอ่อนของเพือนครูอย่าง
สรา้งสรรค ์และการสนบัสนนุดา้นการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูจากหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานในเขต
พืนที โดยทงั 4 องคป์ระกอบ และคุณลกัษณะทีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นแต่เป็นแรงจงูใจทีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จ
ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

2. วตัถุประสงคข์อ้ที   เพือศึกษาระดบัองคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพของครู สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชมีจาํนวน                      
4 องคป์ระกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dufour (2004) ทีกล่าวว่า ชุมชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพหรือ PLC ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลกัสตูร แต่เป็นสิงทีช่วยใหเ้กิดพลงัในการ เปลียนแปลง
ในโรงเรียนทุกระดับ ครูผูส้อนรวมทังบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งมุ่งเนน้การเรียนรูท้ีจะเกิดขึนมากกว่าให้
ความสาํคัญกับการสอน นอกจากนันยังตอ้งให้ความสาํคัญกับการร่วมมือรวมพลัง การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืองเพือมุ่งไปสู่ความสาํเร็จภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั โดยอาศยัการพึงพาอาศยัซึงกันและกัน  โดยการ
รว่มมือรวมพลงัของครูจะทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ไดน้นั จะตอ้งเกิดจากการทีครูตอ้งมีแรงจงูใจทีมากพอทจีะ
ทาํใหก้ารทาํ PLC เพือนกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ได ้ 

  เมือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบทีส่งผลต่อแรงจูงใจความสาํเร็จในการ
ดําเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราช ในทกุองคป์ระกอบอยู่ในระดบัมาก ซงึองคป์ระกอบมุ่งในผลทุ่มเทพลงั มีระดบัองคป์ระกอบ
แรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพสงูกว่าขอ้อืนๆ ซึงองคป์ระกอบมุ่งในผล
ทุ่มเทพลงัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การทาํ PLC จะประสบความสาํเร็จไดน้นัตอ้งเกิดจากการทุ่มเทของครูทีมุ่งมนั
พฒันาใหน้กัเรียนประสบความสาํเรจ็ ไม่เพียงแต่ครูคนเดียวจะทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเรจ็ แต่ตอ้งเกิด
จากการร่วมแรงร่วมใจกันของทังองคก์รทีมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนานักเรียน ซึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ วรลกัษณ ์ชูกาํเนิด เอกรินทร ์สงัขท์อง และ ชวลิต เกิดทิพย ์( 60) ทีว่าชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมทาํ และร่วมเรียนรู ้ของครู ผูบ้ริหาร และนักการศึกษาบน
พืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรทีมีวิสัยทัศน ์คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกันและ
ผูบ้รหิารในฐานะผูด้แูลสนบัสนนุการเรียนรูแ้ละพฒันาวิชาชีพเพือเปลียนแปลงคณุภาพตนเองสูค่ณุภาพการ
จดัการเรียนรูท้ีเนน้ความสาํเรจ็หรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นสาํคญัและความสขุในมุ่งในผลทุ่มเทพลงัของ
สมาชิกในชมุชน และยงัสอดคลอ้งกบั สวุิธิดา จรุงเกียรติกลุ ( 8) กลา่ววา่ ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
หมายถึง การร่วมมือร่วมใจกันของครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งเพือพัฒนาการเรียนรูท้าง
วิชาชีพโดยมุ่งผลสมัฤทธิไปทีผูเ้รียนเพือใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ผ่านกิจกรรมการ
วางแผน การมีวิสยัทศันร์ว่มกนั ตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของนกัเรียนซงึกนัและกนั จนเกิดเป็นวฒันธรรมหรือ
ชมุชนของการตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของนกัเรียนในโรงเรียน องคป์ระกอบมุ่งสนองนโยบายองคก์รมีระดบั
องคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพตาํกว่าองคป์ระกอบอืนๆ 
เพราะในองคป์ระกอบนีไดก้ลา่วถึง การทีครูและผูบ้รหิารควรเขา้อบรมเกียวกบัภาวะผูน้าํรว่มเพือปรบัเปลยีน
กระบวนทศันใ์หม่ในการบริหารจดัการทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจ เนืองจากดว้ยภาระงานสอนและงานอนืๆ
ของผูบ้รหิารกบัครูค่อนขา้งเยอะ การทีโรงเรียนมีนโยบายใหค้รูทกุคนในโรงเรียนเขา้รบัการพฒันาหรือเขา้ไป
รบัการอบรมในเรืองทีเกียวกับการทาํ PLC ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก ดังนัน ทาํใหค้รูผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคัญกับองคป์ระกอบ สนองนโยบายองคก์รนอ้ยกว่าองคป์ระกอบอืนๆ องคป์ระกอบทีส่งผลต่อ
แรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช ทงั 4 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบการเอาใจใส่ในการทาํงานเพือ
พฒันาวิชาชีพ องคป์ระกอบดา้นตระหนกัถึงความสาํเร็จของนกัเรียน องคป์ระกอบดา้นมุ่งในผลทุ่มเทพลงั 
และองคป์ระกอบดา้นมุ่งสนองนโยบายองคก์ร ซงึทงั 4 องคป์ระกอบ เป็นสิงทีสง่ผลใหค้รูเกิดแรงจงูใจในการ
ดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูเพือพฒันานกัเรยีน  

3. วตัถปุระสงคข์อ้ที  เพือเปรียบเทียบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชในแต่ละองคป์ระกอบจาํแนก
ตามเขตพืนทีทีปฏิบตัิงาน ดงันี   
  แรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช จาํแนกตามเขตพืนทีทีปฏิบตัิงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั เนืองจาก
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บริบทของโรงเรียนในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทงั 4 เขต มีความแตกต่าง
กนั ดงันนั แรงจงูใจในการทาํ PLC ของแต่ละเขตแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกนั บางเขตพืนทีอาจมีแรงจงูใจใน
การทาํ PLC ทีนอ้ยทาํใหบุ้คลากรใหเ้ขตพืนทีใหค้วามสาํคญักบัการทาํ PLC นอ้ยลง โดยบุคลากรในแต่ละ
เขตพืนทีอาจจะไม่เห็นความสาํคญัของการทาํ PLC โดยอาจคิดว่า PLC ไม่ทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ในหนา้ที
การงาน ซึงทาํใหแ้รงจูงใจในดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานลดนอ้ยลง อีกทังบริบทของนักเรียนก็มี
ความสาํคัญในการมีแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครูสังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เพราะนกัเรยีนกลุม่ทีเราจะพฒันาเป็นนกัเรยีนคน
ละกลุม่กนั บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตอ้งทาํ PLC รวมกนัทงัโรงเรียนบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ทาํ PLC ในกลุ่มสาระของตนเอง ทาํให้แรงจูงใจต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพของครูแต่ละเขตพืนทีทีปฏิบตัิงานแตกต่างกัน ซึงสอดคลอ้งกับ Hard (1997) ไดก้ล่าวว่า บุคลากร
สามารถพฒันาความสามารถของตนบนความแตกต่างของผูเ้รียนและบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนืองเพือ
สรา้งผลลพัธข์องการดาํเนินงานทีมีประสิทธิผล โดยการแลกเปลียนเรียนรูร้ว่มกนัผ่านการสนทนาในขอบข่าย
เรืองของผูเ้รียน การสอนและการเรียนรู ้รวมไปถึงประเด็นทีน่าสนใจและสภาพปัญหาและสามารถนาํเอา
ขอ้มลูหรือแนวความคิดทีไดไ้ปปรบัใชใ้น การแกไ้ขปัญหาในการทาํงานของตน ซงึจะเป็นการสรา้งสงัคมทีมี
สมาชิกผูเ้ชียวชาญหลายระดบัและหลายวิชาช่วยสรา้งความเขา้ใจทลีกึซงึในเนืองานของกนัและกนั อีกทงัทาํ
ใหท้ังผูบ้ริหารและครูรูส้ึก ผูกพันกันในลักษณะกลุ่มทีจะแลกเปลียนความคิดซึงกันและกันซึงเรียกไดว้่า
ก่อใหเ้กิดเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
  เมือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า ครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีต่างกนัมีองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพมีองคป์ระกอบแตกต่างกนั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1) เอาใจใสใ่นการทาํงานเพือพฒันา
วิชาชีพ 2) ตระหนกัถึงความสาํเรจ็ของนกัเรียน และ 3) มุ่งในผลทุ่มเทพลงั แต่ในองคป์ระกอบดา้นมุ่งสนอง
นโยบายองคก์ร พบว่าครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขต
พืนทีต่างกนัมีองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพดา้นมุ่งสนอง
นโยบายองคก์รไม่แตกต่างกนั ซงึอาจเกิดมาจากการทาํชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเป็นนโยบายใหค้รูทกุคน
และองคก์รทุกองคก์รปฏิบตัิตามไม่สามารถหลีกเลียงได ้จึงทาํใหท้งั 4 เขตพืนทีการศึกษามีองคป์ระกอบ
แรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่แตก ต่างกันโดยสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในวัตถุประสงคท์ี 2 พบว่าองคป์ระกอบมุ่งสนองนโยบายองคก์รมีระดับองคป์ระกอบแรงจูงใจ
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพตาํกว่าองคป์ระกอบอืนๆ  ส่งผลทาํใหค้รูผูต้อบ
แบบสอบถามในทกุเขตพืนทีทีปฏิบตัิงานใหค้วามสาํคญักบัแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพขององคป์ระกอบมุ่งสนองนโยบายองคก์ร นอ้ยกว่าองคป์ระกอบอืนๆ  จึงส่งผลใหค้รูสงักดั
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชทีปฏิบตัิงานในเขตพืนทีต่างกันมีองคป์ระกอบ
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แรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพดา้นมุ่งสนองนโยบายองคก์รไม่แตกต่าง
กัน สอดคลอ้งกบั Herzberg (1959)  กล่าวว่า นโยบายและการบริหารงาน เป็นปัจจัยเกือหนุนหรือปัจจยัที
ช่วยลดความไม่พงึพอใจในการทาํงานแต่ไม่ใช่ปัจจยัทีเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน 
 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้  

 1. สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาควรทาํชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ารโดยให้
สอดคลอ้งตามบรบิทโรงเรยีน 
 2. สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาควรจดันโยบายเพือสง่เสรมิเจตคติดา้นความสาํเรจ็ในการดาํเนินการ
ชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ โดยเนน้ 4 องคป์ระกอบ 
  3. โรงเรียนสามารถหากลยุทธ์การสรา้งแรงจูงใจในการดาํเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพได้
สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของครู 
 4. โรงเรียนสามารถนาํผลการวิจยัสรา้งเป็นวฒันธรรมองคก์ารในสถานศึกษาทาํใหค้รูมีการพฒันา
ทางวิชาชีพครูทีสงูขนึ 
 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครังต่อไป  

  1. ควรมีการวิจัยเพือศึกษาความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบแรงจูงใจความสาํเร็จในการดาํเนินงาน
ชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช 

 2. ควรมีการวิจยัเพือศึกษาองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพครูสงักัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชดา้นมุ่งสนองนโยบายองคก์ร 
เนืองจากผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบมุ่งสนองนโยบายองคก์รมีระดบัองคป์ระกอบแรงจงูใจความสาํเรจ็ใน
การดาํเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพตาํกวา่องคป์ระกอบอนืๆ   
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