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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 25 2) ศึกษาระดับ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการเป็นชุมชน 
แห่งการเรยีนรู้วิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และ  4)  ศึกษาปัจจัย
วัฒนธรรมคุณภาพทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 329 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่ 
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์
แบบ Pearson Product Coefficient และการวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า   
 1) ระดับวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” 
โดยดา้นที่มีคา่เฉลีย่สูงสดุล าดบัแรก คือ ด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น าด้านคณุภาพ  
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสุด คือ ด้านการท างานเป็นทีม 
  
 
 
 

 2) ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่อยู่ในระดับ 
“มาก” โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก คือ ค่านิยม 
และวิสัยทัศน์ร่วม รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสุด คือการร่วมมือรวมพลัง  
 3)  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคุณภาพกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
พบว่า มีความสัมพันธ“์สูง” ทุกด้านมีความสมัพันธ์กันในทางบวก 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01   
 4) วัฒนธรรมคณุภาพทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า 
มีวัฒนธรรมคณุภาพ 3 ด้านร่วมกนัพยากรณ์การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล คือ  
1) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 2) ด้านการเสริม 
สร้างพลังอ านาจ และ 3) ดา้นการท างานเป็นทีมมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ0.828 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย
หรือค่าอ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 68.5 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยสามารถสรา้งสมการพยากรณ์ในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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           สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ       
           (Unstandardized Score) 

)(180.0)(223.0)(399.0785.0 358

^

XXXY   

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
           (Standardized Score) 

)(221.0)(261.0)(433.0 358

^

ZxZxZxZY   

 
ABSTARCT 
 This research aimed to investigate 1) the level 
of quality culture in world-class standard schools 
under the Jurisdiction of the Secondary Educational 
Service Area Office 25, 2) existing level of being an 
professional learning community among world-
class standard schools, 3) the quality culture and 
its relationship with the professional learning community 
in world-class standard schools, 4) quality cultures 
and their influences on the development of the 
occupational learning community in world-class 
standard schools.  The participants were 329 teachers 
and administrators from world-class standard schools. 
Questionnaires were used for data collection.  The data 
was analyzed via mean, percentage, standard 
deviation, the Pearson Product Coefficient, and 
the stepwise multiple regression. The following 
results were observed.  
 1)  The level of the quality culture in 
world-class standard schools was at a “high” 
level.  The itemized study of the quality culture 
showed that most items were also at a “high” 
level.  The first two factors rated with the highest 
scores were valuing the service recipients, and 
leadership qualities. The item with the lowest 
score was team work.   
 2) The existing level of being a professional 
learning community among the schools was at a 
“high” level.   The first two factors with the highest 

scores were values and visions of organization and 
professional learning and development.  The item 
rated with the lowest score was collaboration.  
 3)  The relationship between the quality 
culture and the level of being an professional learning 
community in world-class standard schools was 
rated at a “high” level in all items. All pairs of 
relationship possessed positive relationships with 
a statistical significance at the level of 0.01.  
 4) It was observed that there were three 
quality cultures of the world-class standard schools 
that enhanced the development of the professional 
learning community including; 1) valuing the service 
recipients, 2) empowerment and 3) team work. 
The multiple correlation equal to 0.828, a predictive 
coefficient or the predictive power of 68.5 percent, 
with statistical significant level at 0.01. Accordingly, 
the prediction equation can be presented via forms of 
unstandardized and standardized scores as 
follows:  
           Prediction equation with unstandardized score 

)(180.0)(223.0)(399.0785.0 358

^
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 Prediction equation with standardized score 

)(221.0)(261.0)(433.0 358

^
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บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 47 
ได้บัญญตัิให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย  



ระบบการประกันคณุภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกและมาตรา 48 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การปฏิรปูการศึกษาเป็นการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีศักยภาพสามารถน าความรู้และทักษะ
มาพัฒนาประเทศ  ท าให้เกิดการปรับเปลีย่นระดับพ้ืนฐาน
การท างานและผลกระทบต่อวีถีการท างานในระบบเดิม 
เพื่อเสรมิสร้างพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคณุภาพการศึกษา 
การบริหารจัดการการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจึงมี
บทบาทส าคัญที่ต้องแสวงหาวิธีท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒประสานมิตร.  2558) 
 การจัดการศึกษาที่ดีคือพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับใหเ้หมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบัน 
ที่ระบบเศรษฐกิจเริม่เข้าสู่สังคมความรู้คือการใช้ความรู้ 
เป็นฐานสรา้งนวัตกรรมและเน้นการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ สถานศึกษาถือเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่ส าคญัในการพัฒนา
ผู้เรยีนและผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับกับ
นานาชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมอืง และเทคโนโลยี เมื่อ
สังคมเข้าสู่ศตวรรษที ่21 กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในทุก ๆ ด้าน 
(วิจารณ์  พานิช.  2555) นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเป็นการปรับรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่อัดแน่น
เนื้อหาสาระให้ผูเ้รียนมากเกินความจ าเป็นของผู้เรียนมาเป็น
การจัดการเรยีนรู้ที่เปดิโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ได้เอง
แทนการท่องจ า ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากการท างาน
ร่วมกัน กับผู้อื่น นอกจากน้ีครยูังเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน
เนื้อหาสาระมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ 
ท้าทายท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผลิตสิ่งใหม่ ๆ 
สามารถน าไปปรับใช้ในด าเนินชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 
(DuFour.  2006)  
 บรรยากาศในองค์การหรือวัฒนธรรมองค์การ 
มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์การหรือสถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จเกดิเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียน (ธัญพร บุญรักษา.  2553) วัฒนธรรมคุณภาพ 
เป็นแนวทางการปฏิบัตขิองคนในองค์การที่ยึดถือปฏิบัตติาม

พันธกิจเพื่อน าไปสู่การมีประสิทธิภาพ ไม่วาตนจะรับผิดชอบ
งานหรือปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ ก็ตาม จะต้องค านึงถึง 
ผลของงานเสมอ วัฒนธรรมคณุภาพองค์การนั้นต้องจะ
ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าคณุภาพ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้
บุคลากรร่วมกันปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ การท างาน 
เป็นทีม การมอบอ านาจ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
และการยกย่องและใหร้างวัล (Batten.  1992) จากแนวคิด
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมคุณภาพเป็นตวัขับเคลือ่นให้
เกิดการพัฒนาคณุภาพการศึกษา สอดคล้องกับแนวคดิของ 
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2557) วัฒนธรรมที่มีคณุภาพ
สามารถการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันสร้าง
บรรยากาศใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษาจนสามารถ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุภาพ  
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นสถานศึกษาที่พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเทยีบเคียงกบันานาประเทศที่มกีารบริหารจดัการศึกษา
ด้วยระบบทีม่ีคณุภาพสามารถท าใหผู้้เรยีนมคีวามรู้ความสามารถ 
มีคุณลักษณะที่ดีและมีศักยภาพเปน็พลโลก มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพเยาวชนส าหรับศตวรรษท่ี 21 เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557)  
ได้เสนอวิถีการพัฒนาองค์กรให้เปน็วิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในกรณีศึกษา lesson study ในประเทศ
ญี่ปุ่น Probiem-Saling Group ของ ฟินแลนด์ หรือจะเป็น 
Teach Less, Learn More ในสิงคโปร์ ล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทั้งนั้น ซึ่งเกิดจาก 1) มีภาวะผู้น าร่วม 2) ค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วม 3) โครงสรา้งเงื่อนไขสนับสนนุการพัฒนาผู้เรียน  
4) การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร 5) การเรียนรู้ร่วมกัน
และการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสอดคลอ้งกับ ชุลีพร เกลี้ยงสง
(2558) ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิขาชีพ นั่นคือ สมาชิกในสถานศึกษา
ต้องมีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจนให้การสนับสนุนการจัดการ 
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ประสานความร่วมมือกัน ติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร และ ความรับผิดชอบของสมาชิก
ในสถานศึกษา 
 ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยใด
ในวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ข้อค้นพบท่ีได้จะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมคณุภาพในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
 
วัตถุประสงค ์

 1.   เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคณุภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25   

 2.   เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

 3.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรม
คุณภาพกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 

 4.   เพื่อศึกษาปัจจัยของวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมคณุภาพมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 2. ปัจจัยของวัฒนธรรมคุณภาพอย่างน้อย 1 ด้าน
ที่สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและคร ู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2,230 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 12 คน และครู จ านวน 317 คน     
รวมเป็นจ านวน 329 คน โดยได้จากการเปิดตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and  Morgan แล้วท าการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 สุ่มตามขนาดของสถานศึกษา 
และขั้นที่ 2 สุ่มตามการจ าแนกต าแหน่งงาน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  2.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมคณุภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะของเครื่องมือแบบ
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ 
  2.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปน็ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล  
มลีักษณะของเครื่องมือแบบมาตรวัดประมาณคา่ (Rating 
Scale) 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป โดยวเิคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ หาค่าความถี ่ค่ารอ้ยละของข้อมูลสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของข้อมูล
วัฒนธรรมคณุภาพและระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สถิติอ้างอิงใช้การวิเคราะห์ความสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์แบบเพียรย์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter เพื่อดู
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวที่สง่ผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และ ใช้วิธี Stepwise เพื่อพิจารณารูปแบบ
ที่ดีท่ีสุดในการน าตัวแปรที่มีนยัไปสร้างสมการพยากรณ ์
 
 
 



สรุปผล 
 1.  วัฒนธรรมคณุภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึง การวางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
เสรมิสร้างพลังอ านาจ เน้นการท างานเป็นทมี การยกย่องชมเชย 
ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ท างาน กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ด ี
และให้ความส าคัญกับผลที่เกิดต่อผู้เรียน และจากผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครใูนโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีวัฒนธรรมคณุภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่อยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก คือ 
ด้านการให้ความส าคญักับผูร้ับบรกิาร ผู้บรหิารสถานศึกษา
และครู การบริหารจัดการ และด าเนินการ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รบับริการ ค านึงถึงผลประโยชน์ของนกัเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นเป้าหมายสูงสดุรองลงมาคือ  
ด้านภาวะผู้น าด้านคุณภาพ การวางแผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพ 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ การปรบัปรุงคุณภาพพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล  
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสุด คือ ด้านการท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีการร่วมกันปฏิบตัิหน้าที ่
และรับผิดชอบในการท างานเข้าใจวัตถุประสงค์ของโรงเรยีน  
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนางานให้ดีร่วมกัน การประชุม
ปรึกษา การตดัสินใจแก้ปญัหา และ แลกเปลี่ยนแนวทาง
การแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า พฤติกรรมการแสดงออกของครู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล การร่วมตัวกันทางวิชาชีพ  
สร้างค่านิยมและวิสัยทัศนร์่วม การมีภาวะผู้น าร่วมกัน 
ร่วมมือรวมพลังกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ก่อให้เกิด 
การเรยีนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างเงื่อน 
การสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อความส าเร็จของ
ผู้เรียน จากการวิจัย พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมและ 
รายด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัตอิยู่ในระดับ “มาก”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ล าดับแรก คือ ค่านิยมและวิสยัทัศน์ร่วม ผู้บริหารและครู 
รวมตัวกันเพื่อก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน 
ด าเนินการร่วมกันเชิงอุดมการณ์ มุ่งมั่นการพัฒนาการจดั 
การเรยีนการสอน เพื่อให้ผู้เรยีนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
รองลงมาคือ การจดัการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ครูที่มี 
การสืบเสาะแสวงหา สะท้อนผลการเรยีนรู้ การสร้างมโน
ทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เรยีนรู้และพัฒนาตนเอง 
จากข้างใน จิตวิญญาณความเป็นครู และพัฒนาการเรยีนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในสถานศึกษา ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสุด 
คือ การร่วมมือรวมพลัง ครรู่วมมือกันสืบเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ สะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ร่วมกนัของบคุลากรในโรงเรยีน   
 3.  ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมคณุภาพกับ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรวัฒนธรรมคณุภาพด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มีความสมัพันธ์กันในทางบวกเป็นอันดับแรก (r = 0.774) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ  
ด้านการท างานเป็นทีมกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ และวัฒนธรรมคุณภาพด้านการยกย่องชมเชย
และให้รางวัลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กันเป็นอันดับสดุท้าย  ผลปรากฏดังตาราง 1 
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ตาราง 1  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธร์ะหว่างวฒันธรรมคณุภาพ  
  กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
  มาตรฐานฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

ตัว
แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 

X1 1         
X2 0.789** 1        
X3 0.732** 0.709** 1       
X4 0.721** 0.716** 0.851** 1      
X5 0.739** 0.688** 0.741** 0.793** 1     
X6 0.621** 0.629** 0.649** 0.683** 0.786** 1    
X7 0.701** 0.703** 0.719** 0.805** 0.771** 0.766** 1   
X8 0.653** 0.709** 0.725** 0.748** 0.692** 0.669** 0.808** 1  
Y 0.660** 0.675** 0.728** 0.707** 0.725** 0.645** 0.725** 0.774** 1 
 

**p<0.01 
 4.  สรุปผลการวิจัยวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพุหคูณมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.828 ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย
ร้อยละ 68.5 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของวัฒนธรรม
คุณภาพทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มากท่ีสดุคือ ด้านการให้ความส าคญักับ
ผู้รับบริการ (X8) รองลงมาคือ ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
(X5) และด้านการท างานเป็นทีม (X3) ตามล าดับ ดังปรากฏ
ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
   ของตัวพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบ(b)  
   และที่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
คะแนนดิบ 

คะแนน
มาตรฐาน t 

P - 
values 

b S.E. β 
ค่าคงที่(Constant) 0.785 0.125 - 6.302 0.000 
ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ (X8) 0.399 0.044 0.433 9.023 0.000 
ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (X5) 0.223 0.042 0.261 5.305 0.000 
ด้านการท างานเป็นทีม (X3) 0.180 0.042 0.221 4.292 0.000 
R = 0.828, R2 = 0.685, Adjusted R2 = 0.682, S.E. = 0.293, F = 18.422 

 

 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานตามวิธี Stepwise ไดด้ังต่อไปนี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized 
Score) 
 )(180.0)(223.0)(399.0785.0 358

^

XXXY   

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Score) 
 )(221.0)(261.0)(433.0 358

^

ZxZxZxZY   

 
อภิปรายผล 
 1.  วัฒนธรรมคณุภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนมาตรฐาน 
สากล มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การวางแผนกลยุทธ์ 
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างพลังอ านาจ เน้นการท างาน
เป็นทีม การยกย่องชมเชย ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ท างาน 
กระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ความส าคัญกับผล 
ทีเ่กิดต่อผูเ้รยีน และจากผลการวิจยัพบว่า ผู้บรหิารสถานศกึษา
และครูในโรงเรยีนมาตรฐานสากลมีวัฒนธรรมคณุภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมและรายดา้นมีค่าเฉลี่ย
อยู่อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งสอดคลอ้งกับ มารยาท  แซ่อึ้ง 
และเอกชัย  กี่สุขพันธ ์(2552) ได้ศึกษา การบริหารงาน
วัฒนธรรมคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดับมัธยมศึกษา 
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ครั้งท่ี 2 
พ.ศ. 2549–2553 การบริหารงานวัฒนธรรมคณุภาพมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” นั่นคือผู้บริหารมภีาวะผู้น า
คุณภาพการท างานเป็นทีม การมอบอ านาจการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง การยกย่องและการให้รางวัล และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัภาวนา กติติวมิลชัย 
และกนกอร  สมปราชญ์ (2556) ซึ่งศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบนอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมีวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงคณุภาพ และการให้ความส าคญักับลูกค้า นั้นแสดง
ให้เห็นว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัฒนธรรมคณุภาพและ
ให้ความส าคญักับผูร้ับบริการ   



 2.  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จากผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
การร่วมตัวกันทางวิชาชีพ  สร้างค่านิยมและวิสัยทัศนร์่วม 
การมีภาวะผู้น าร่วมกัน ร่วมมือรวมพลังกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตร  ก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้
โครงสร้างเงื่อนการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อความส าเร็จของผู้เรียน จากการวิจัย พบว่า การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยภาพรวมและรายดา้นมีคา่เฉลีย่การปฏิบัตอิอยู่ในระดบั 
“มาก” ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐิกา  นครสูงเนิน (2556) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารกับ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า การสร้าง
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรมีอยู่ระดับการปฏิบัติ
ในระดับมาก ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคุณภาพกับการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จากผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมคณุภาพดา้นการให้ความส าคญั
กับผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กันในทางบวกสูงเป็นอันดับแรก 
ซึ่งสอดคล้องกับ วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557) ศึกษารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
บริบทโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมในองค์การ
เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มองเห็นทิศทางการท างาน 
วางเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างความสุข ยังสอดคล้องกับชุลีพร  เกลี้ยงสง 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ดูแลเอาใจใสผู้รับบริการ  
ให้ผู้รับบริการมีความผูกพัน สามารถเกิดการเรยีนรู้ร่วมกัน
ได้และมีความสุข 

 4.  วัฒนธรรมคณุภาพทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.828  
มีค่าการท านายร้อยละ 68.5 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
อันดับแรก คือ การให้ความส าคญักับผู้รับบริการ รองลงมา 
คือ ด้านการเสริมสรา้งพลังอ านาจ และด้านการท างาน 
เป็นทีม ตามล าดับ สอดคล้องกับ มินตรา  ลายสนิทเสรีกลุ 
(2557)  ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
ความต้องการจ าเป็น วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศ ภาวะ
คุกคาม และพัฒนากลยุทธ์การบรหิารโรงเรียนสู่การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สหวิทยาเขต เบญจบรูพา กรุงเทพมหานคร พบว่า  
สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรยีน
สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเบญจบรูพา กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและรายด้ายอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ 
ความต้องการจ าเป็น โดยด้านที่เป็นจุดแข็ง คือ การวัด 
และประเมินผล และด้านที่เป็นจุดอ่อนคือ หลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน นั่นแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาควร
ตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และสอดคล้อง 
วรลักษณ์ ชูก าเนิด(2557) ศึกษารูปแบบชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพครูสู่การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียน
ในประเทศไทย พบว่า การเปิดระบบผนึกก าลังหรือการจดั
บรรยากาศการท างานในสถานศึกษาท่ีมีลักษณะอยู่ร่วมกัน
แบบชุมชนกัลยาณมติรมีความไว้วางใจกัน ให้การยอมรับ รับฟัง
ข้อคิดเห็น รวมถึงแสดงความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการ
กระจายอ านาจท าให้ครูมีอ านาจทางวิชาชีพอย่างเต็มที่ไม่มี
การแทรกแซง ท้ังในรูปแบบนโยบายหรือความไม่ชัดเจนของ
รูปแบบที่เกิดจากส่วนกลางท าให้เกิดประสิทธิผลในการจัด 
การสอนมากขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับชุลีพร  เกลี้ยงสง 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ก ำหนดทิศทำงที่ชัดเจน 
ให้กำรสนับสนุนจัดกำร บุคลากรประสานความร่วมมือกัน 
กำรติดต่อส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร 
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สื่อสำร และควำมรับผิดชอบของสมำชิกในสถำนศึกษำ  
มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยวัฒนธรรมคณุภาพท่ีส่งผลต่อ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากการศึกษาวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผลต่อ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
   1.1  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ด้านการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
มีค่าเฉลี่ยน้อย ผู้บรหิารควรชี้แจงมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
ให้ครูได้ทราบอย่างท่ัวถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้
บุคลากรในโรงเรยีนควรร่วมกันวางแผนการปฏิบตัิงาน 
กับเพื่อนร่วมงานท้ังในทีมและระหว่างทีมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายความส าเรจ็ให้มีคณุภาพอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
ประเด็นด้านการท างานเป็นทีมมรีะดับการปฏิบัติคา่เฉลีย่
น้อยที่สุด 
   1.2  วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งงการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
มากที่สุดคือ ด้านการให้ความส าคญักับผู้รบับริการ ดังนั้น
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ความ
ไว้วางใจ และให้ความเป็นกนัเองแกค่รูและบุคลากร เมื่อคร ู
มีปัญหา ผู้บริหารสามารถแก้ปญัหาหรือให้ข้อเสนอแนะ 

อย่างเป็นกันเอง รวมไปถึงการสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ของผู้เรียน อ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณและเปิดโอกาสให้ครูไดม้ีอิสระในการคิดเพื่อผล
การปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพ กระตุ้นให้ครปูฏิบัติงานกนัเปน็ทีม 
เพื่อให้ครสูามารถปฏิบตัิงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
   1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้แนวคิดและ
แนวปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อให้โรงเรยีนมีวัฒนธรรม
คุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้เกดิวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งเสรมิให้ครู
เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และมีความเหมาะสม
กับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 
  1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรร่วมมือกับ
โรงเรียนในการนิเทศก ากับ ตดิตาม หรือก าหนดนโยบาย 
ที่ส่งเสรมิให้เกิดวัฒนธรรมคณุภาพในโรงเรียน เพื่อเอื้อให้
เกิดชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ได้แก่  
การจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ หรือโรงเรียนมีลักษณะ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เช่นโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
เป็นต้น  
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนทั่วไป 
หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศ
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระดับการศกึษาต่อไป 
  2.2  การศึกษาวัฒนธรรมคณุภาพ และ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในเชิงผสมผสานวิธี 
หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 
ได้ข้อมูลเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยเชิงปริมาณเป็นการ
สนับสนุนหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่ได้คน้พบมาแล้ว 
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