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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบผสมผสานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนา
แนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากตารางของเครจ
ซี่และมอร์แกน กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด 29 คน ครูผู้สอนจ�ำนวน 194 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 223 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์ชงิ ลึก กลุม่ เป้าหมาย คือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ�ำนวน 3 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา 1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อยืนยันร่างแนวทางความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การคิดอย่างเป็นระบบ ส่วนด้านความรอบรู้แห่ง
ตนมีคา่ เฉลีย่ ตํา่ สุด แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) ด้านความรอบรูแ้ ห่งตน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองและท�ำวิจัยในชั้นเรียน 2) ด้าน
แบบแผนความคิดอ่าน บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเป็นนักวิจยั วิจยั ท�ำงานเป็นทีมและวางแผนการพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ 3) ด้านวิสยั ทัศน์รว่ ม ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรกระตุน้ ให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดและเผยแพร่
วิสยั ทัศน์ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 4) ด้านการเรียนรูข้ องทีม ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรสร้างทีมงานคุณภาพ
โดยเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาล และเสริมแรงบวกและ 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรจัดให้
มีการประชุมระดมสมองและใช้กระบวนการ PDCA ในการด�ำเนินโครงการ หรือกิจกรรม โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาแนวทาง, องค์กรแห่งการเรียนรู้
Abstract
This mixed – research aimed to study the current and desirable existing and to develop the
guidelines on the learning organization (LO) of Khon Kaen Municipality schools. Phase I Collecting
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quantitative data by using the 5 rating scale questionnaire. The sampling were 29 administrators,
194 teacher, a totaly of 223 persons. Data were analyzed by computer program to obtain for mean
( ) and standard deviation (S.D). Phase II –Collecting qualitative data by in-depth interview, the
purposive sampling were 3 administrators of learning organization school model, and the 5
expertises ; 3 administrators, 1 director of the education office and 1 supervisor. Data were analyzed
by descriptive analysis in order to confirm the guidelines of learning organization of Khon Kaen
Municipality schools.
The research results :
The current and the desirable of learning organization at the Khon Kaen Municipality schools
were at the “high” level as a whole.
The highest aspect was the systematic thinking and the lowest aspect was the personal
mastery. The guidelines for developing learning organization; there should be as followings :1) The Personal Mastery ; the principal should enhance teachers all their lives and develop
themselves to do the classroom researches ; 2) The Mental Model ; the principals Should support
teachers to be the researchers , do as the team and plan their works systematically ; 3) The Shared
Vision ; the principals Should enhance the teachers to participate on setting and promote the visions
in order to meet the goals systematically ; 4) The Team Learning ; the principals should build the
quality team that focus on good governance principles and give positive motivation and 5) The
Systematic Thinking ; the principals should organize brain storming and PDCA model on projects and
any activities by aware of the organizational culture.
Keywords : Learning Organization.
1. บทน�ำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา
11กล่าวว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างสมํา่ เสมอโดยต้อง
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้ นด้าน
ต่างๆเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้ได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทัง้
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัย
ทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการเรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้”
42

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้รบั เอาแนวคิดการบริหาร
จากต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพือ่ การอยูร่ อด
อย่ า งยั่ ง ยื น ในกระแสการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงของระบบ
ทุนนิยมเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยในการบริหารประการหนึง่ ทีจ่ ะ
ช่วยให้องค์กรประสบความส�ำเร็จและยัง่ ยืนในการด�ำเนิน
งาน คื อ การท� ำ ให้ อ งค์ ก รเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้
(Learning Organization) “องค์กรแห่งการเรียนรู”้ เป็น
ลักษณะของการสร้างหนทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกันขนานไปกับการรับข้อมูลจากภายนอกเป้า
หมายส�ำคัญเพื่อเอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวทางใน
การปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) อันจะน�ำไปสู่การ
พัฒนาฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กรเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (จุฑาพร บุญวรรณ, 2553)
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ความก้ า วหน้ า ของวิ ท ยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมผนวกกับการแข่งขันที่มีความ
รุนแรง ท�ำให้องค์กรทางการศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดียวกัน
ก็จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่
ให้สามารถอยูร่ อดได้ องค์กรทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จต้อง
สามารถเรียนรูแ้ ละตอบสนองกับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว นัน่ คือ การปรับเปลีย่ นให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นได้ (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2554) ดังนั้น
องค์กรของรัฐทุกแห่งโดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษาซึ่ง
ท�ำหน้าทีห่ ลักในการสร้างคน เป็นก�ำลังหลักส�ำคัญต่อการ
พัฒนาสังคมของชาติให้พัฒนาเท่าทันสังคมโลก มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการไป
สู่การบริหารจัดการแนวใหม่ ซึ่งจะต้องพัฒนาความรู้
ความเชีย่ วชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับ
สภาพสังคมเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ต้องมีการปรับปรุง
แผนให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ ให้ มี
คุณลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์การ
แห่งคุณภาพ (กฤษฏิ์ค�ำผา ช�ำนาญ, 2552)
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในจังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนในสังกัดจ�ำนวน 11
โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้การก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น (พ.ศ.2558 - 2561) เพื่อพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านโดยมุ่งพัฒนา
เมื อ งสู ่ ส ากลสร้ า งสั ง คมแห่ ง ความสุ ข ซึ่ ง ก� ำ หนด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิรูป
การศึ ก ษาการพั ฒ นาภาคการศึ ก ษารองรั บ การเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจากนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่นได้เห็นความ
ส�ำคัญของการส่งเสริมหน่วยงานของภาครัฐและโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทีจ่ ะก่อให้

เกิดความก้าวหน้าในการด�ำเนินกิจการขององค์กรไปสูเ่ ป้า
หมายร่วมกัน โดยตระหนักให้บุคคลในองค์กรเป็นบุคคล
ทีใ่ ฝ่แสวงหาความรูอ้ ย่างหลากหลายและเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกและการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาองค์กรให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ในยุคโลกา- ภิวตั น์ และจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ และมาตรฐานของส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส�ำนักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
จากนโยบายและสภาพการเปลี่ยน แปลงความ
จ�ำเป็นดังกล่าวท�ำให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเห็นว่าการบริหาร
จัดการโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้จะช่วยให้โรงเรียนมีเป้าหมายและทิศทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างชัดเจนส่งผลให้โรงเรียน
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
จนได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนผู้ศึกษาในฐานะ
ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจึงมีความสนใจ
ศึกษาการพัฒนาแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ น
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ว่ามีการส่งเสริม
อย่างไรและอยูใ่ นระดับใดทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นข้อสนเทศให้หน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางประยุกต์
พัฒนาในการบริหารโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
2.1 สภาพปัจจุบนั และสภาพอันพึงประสงค์ความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีในระดับใด
2.2 แนวทางในการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
มีแนวทางอย่างไร
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3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ขอบเขตเนื้อหา การพัฒนาแนวทางความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ก�ำหนดโดยใช้หลักการหรือ
วินยั 5 ประการ (Peter Senge, (1990) ได้แก่ ความรอบรู้
แห่งตน แบบแผนความคิดอ่าน วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้
ของทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 ขอบเขตประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งการ
ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผู้ศึกษาค้นคว้าน�ำเสนอแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
3.2.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ระยะที่ 1
ประชากร เป็นประชากรในโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 11 โรงเรียน ประกอบ
ด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 29 คน ครูผสู้ อนจ�ำนวน
509 คน รวมประชากรทั้งหมด 538 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ครู แ ละผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ซึง่ ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากตารางของเครจซีก่ บั
มอร์แกน ได้กลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 223 คน
โดยกลุ่มผู้บริหารใช้จากประชากรทั้งหมดจ�ำนวน 29 คน
ซึ่งในผู้บริหารผู้ศึกษาได้เลือกเก็บข้อมูลทุกคน ส่วนครู
ผู้สอนได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 194 คน ใช้การก�ำหนด
สัดส่วนของครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนจากการสุ่มอย่างง่าย
และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth
Interview) ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นต้ น แบบที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
(Best Practices) จ�ำนวน 3 โรงเรียน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษารอบ
สามในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน
		 3.2.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ระยะที่ 2
กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษา 3 ท่ า น ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก การศึ ก ษา 1 คน
ศึกษานิเทศก์ 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพือ่ ยืนยันร่างแนวทางองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
3.3 ระยะเวลาด� ำ เนิ น การ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 19
กันยายน 2558 - พฤศจิกายน 2558
4. วิธีด�ำเนินการศึกษา
ระยะที่ 1 ขัน้ ที่ 1 ผูศ้ กึ ษาท�ำการแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 223 ฉบับ และสามารถเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม จ�ำนวนทั้งสิ้น 199 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 89.24 และขั้นที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth
Interview) ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best
Practices) จ�ำนวน 3 โรงเรียน
ระยะที่ 2 การยืนยันแนวทาง การพัฒนาความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นผู้ศึกษาได้ท�ำการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 คน
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 การศึกษาในระยะที่ 1 ขัน้ ที่ 1 ผูศ้ กึ ษาพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ คือ แบบสอบ ถามเกีย่ วกับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เป็นแบบสอบรายการ (Checklist) และขั้นที่
2 ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
5.2 การศึกษาในระยะที่ 2 ผู้ศึกษาสร้างแบบ
สัมภาษณ์แนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
6. สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ หาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruence : IOC) และหาค่าคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coeffi-
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cient) ของ ครอนบาร์ค (Cronbach) และสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic
Mean: และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
7. สรุปผล
7.1 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่ พึ ง ประสงค์ ค วามเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า สภาพ
ปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ทั้ง 5 ประการ ผลการศึกษาดังนี้
ประการที่ 1 ความรอบรู้แห่งตน สภาพ
ปัจจุบันความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวม
มีระดับสภาพปัจจุบันความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่
ในระดับมาก สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นผูบ้ ริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบ
ความส�ำเร็จ มีสภาพที่พึงประสงค์ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มากที่สุด
ประการที่ 2 การมีแบบแผนความคิดอ่าน
สภาพปัจจุบันความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ประเด็นผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรคิด
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
และร่วมแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ มีระดับของสภาพทีพ่ งึ
ประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
ประการที่ 3 วิสัยทัศน์ร่วมสภาพปัจจุบัน
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยูใ่ น
ระดับมาก ประเด็นผูบ้ ริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากร
ด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีระดับของสภาพที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
ประการที่ 4 การเรี ย นรู ้ ข องที ม สภาพ
ปัจจุบันความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยูใ่ น
ระดับมาก ประเด็นบุคลากรมีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ ทัง้ ในระดับโรงเรียนและกลุม่ มีระดับสภาพทีพ่ งึ
ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากที่สุด
ประการที่ 5 การคิดอย่างเป็นระบบ สภาพ
ปัจจุบันความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยูใ่ น
ระดับมาก ประเด็นผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้อง และก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้ และผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนด้วยการใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผล มีระดับ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
7.2 ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรูแ้ นวทางการพัฒนาความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
		 จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 คน
เพื่อประเมินแนวทางในการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
		
ด้ า นความรอบรู ้ แ ห่ ง ตน มี แ นวทางการ
พัฒนา คือ เน้นการส่งครูเข้ารับการอบรม จัดอบรมให้
ความรู้ในโรงเรียนโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ ส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยมีการติดตัง้ เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมระบบ อินเตอร์เน็ตไว้ทุกห้องเรียน
ส่งเสริมให้ครู เรียนรู้งานวิจัย สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท จัดหาหนังสือ เอกสารทางวิชาการทีท่ นั
สมัยให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาเผยแพร่ สนับสนุนให้ครูไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
		 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน แนวทางการ
พัฒนา คือ สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานนอกสถานที่
มีการสร้างแรงจูงใจ สร้างความเป็นกัลยาณมิตรมีการ
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ระดมสมองทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม โดยให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็น สนับสนุนให้มีการท�ำงานเป็นทีม เสนอแนะแนว
ทางปฏิบัติงาน
		 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม แนวทางการพัฒนาคือ
มีการประชุมวางแผนการจัดท�ำวิสยั ทัศน์รว่ มกัน สร้างแรง
จูงใจให้ทุกคนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�ำวิสัยทัศน์ เป็น
ผู้สอนงานให้ครูท�ำ  SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมและบริบทต่างๆเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง อุปสรรค
และโอกาส ใช้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
		 ด้านการเรียนรู้ของทีมแนวทางการพัฒนา
คือ จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย สร้างแรงจูงใจให้ครู
สามารถท�ำงานร่วมกันได้ ใช้หลักการบริหารความขัดแย้ง
ใช้หลักธรรมาภิ-บาลในการบริหารเพือ่ ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม
ในทุ ก กิ จ กรรมขององค์ ก รมี ก ารท� ำ งานเป็ น ที ม สร้ า ง
วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้
มีความรัก สามัคคี ให้เกียรติกัน มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบร่วมกัน สร้างขวัญก�ำลังใจครู สร้างความสัมพันธ์
กับทุกฝ่ายงาน
		 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบแนวทางการ
พัฒนา คือ มีการระดมสมอง จัดให้มีการประชุม ใช้การ
ประชุมระดมสมองในการท�ำงาน กิจกรรม ใช้การสอบถาม
พูดคุย เพื่อสร้างความเป็นกันเอง เป็นผู้สอนงานใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ในการด�ำเนินงานขององค์กร ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการเปิดช่องทางให้กบั แนวคิดแบบใหม่ ส่งเสริม
ให้บุคลากรสามารถคิดผสมผสานระหว่างนโยบายและ
แผนงานได้ดี เปิดโอกาสให้บคุ ลากรพิจารณาถึงวัฒนธรรม
องค์กร และวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. อภิปราย
สภาพปัจจุบันความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พบว่า โดยภาพรวม มีระดับสภาพปัจจุบันความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ทุ ก ข้ อ ปรากฏในระดั บ มากเช่ น เดี ย วกั น โดย
ประเด็นผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
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อบรม สัมมนา และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีระดับ
ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้
มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะ
สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนี้ วัลลภ ล�ำพาย
(2549) ได้กล่าวถึง ผู้บริหารในองค์กรแห่งการเรียนรู้จะ
ตระหนักว่า บุคลากรแต่ละคนในองค์กรมีแนวทางที่จะ
พัฒนาองค์กร หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารในองค์กรแห่งการเรียนรู้
จะต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ ครู และผูฝ้ กึ สอน เพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้
สมาชิกขององค์กรแต่ละคนมีพลังความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนต้นแบบทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ ซึง่ ผูบ้ ริหาร
ทัง้ 3 โรงเรียนได้กล่าวอย่างสอดคล้องกันว่า “โรงเรียนได้
สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมพัฒนา
ตนเอง อย่างน้อยคนละ 70 ชั่วโมงต่อปีส่งเสริมให้ครูมี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น สนับสนุนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียง และมีแนวทางปฏิบตั เิ ป็นเลิศด้านการ
พัฒนาองค์กรสูก่ ารเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ” เป็นต้น
สภาพที่พึงประสงค์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ภาพรวม มีระดับสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อปรากฏในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประเด็น
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
ประสบความส�ำเร็จในระดับที่สูงขึ้น มีระดับสภาพที่พึง
ประสงค์ ค วามเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ม ากที่ สุ ด
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สายรุ้ง เฟื่องสินธุ์ (2556)
กล่าวไว้วา่ ประเด็นทีม่ คี วามต้องการมากทีส่ ดุ คือ มีการน�ำ
บุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ในด้านต่างๆ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากโรงเรียนไม่มงี บประมาณเพียง
พอในการน�ำบุคลากรไปศึกษาดูงาน เนื่องจากการไป
ศึกษาดูงานแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
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9. ข้อเนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
9.1.1 ควรมี ก ารน� ำ เรื่ อ งการพั ฒ นาสถาน
ศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม โดยการน�ำของผู้บริหารสถานศึกษาไปศึกษา
ดูงานทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอก เพือ่ เป็นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้น�ำแนวทางที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสถาน
ศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต่อไป
9.1.2 หน่วยงานและผู้เกี่ยว ข้อง ควรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรู้
สนใจใฝ่รแู้ ละแสวงหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ มีการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เป็นทีม ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดี มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน สนับสนุนให้มีการน�ำความรู้มาใช้
ประโยชน์และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
9.2.1 ควรที่จะมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาด
ว่าจะมีผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียน
โดยพิจารณาในเรื่อง บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ในองค์กร โครงสร้างขององค์กร การพัฒนาองค์กรของ
โรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยความ
สัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา จะช่วยให้การศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
9.2.2 ควรมีการศึกษาแต่ละตัวชี้วัดในการ
บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกลงไปในแต่ละด้าน
9.2.3 ควรศึกษาพัฒนารูปแบบความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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