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ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3
CHARACTERISTICS OF THE LEARNING ORGANIZATION OF SCHOOLS
IN PHOL DISTRICT UNDER KHON KAEN ELEMENTARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA 3
อดิเรก นารถเหนือ* อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน** ดาวรุวรรณ ถวิลการ**
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูและศึกษา
แนวทางการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 206 คน ไดจาก
การสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที(t-test
Independent samples)
ผลการศึกษาพบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ
มาก
คําสําคัญ : องคการแหงการเรียนรู
ABSTRACT
The Objectives of this research were to study and compare situations and to study the
recommendation of the learning organization of schools in Phon District , under the Office of
Khon Kaen Educational Service Area 3. The samples were 206 administrators and teachers, selected
by Stratified Random Sampling. The instrument for data collecting was rating scale questionnaire.
Data were analyzed by computer program. The statistic for data analysis included percentage, mean,
standard deviation, and t-test (Independent samples)
The research findings : Learning Organization of chools in Phon District, under the Office of
Khon Kaen Educational Service Area 3 were in “High” level.
Keyword : Learning organization
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
องคการทางการศึกษา สถานศึกษาหรือโรงเรียน
ถื อ เป น องค ก ารที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด การศึ ก ษา
ที่ มี ก ารกระจายตั ว อยู ใ นทุ ก ท อ งถิ่ น และมี เ ป า หมาย
สําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิตตาม
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งใน
การดําเนินงานของโรงเรียนนั้น ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษานับเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งครูผูสอน เพราะมีหนาที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลเหลานี้ตองมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความ
กาวหนาของโลก หากครูผูสอนไมพัฒนาตนเองไปพรอม
กับความกาวหนาอื่น ๆ ในระบบการศึกษาแลว อาจ
ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี ต ามเป า หมายที่ ต อ งการได และ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาดังกลาวนอกจากตัวครู
ผูสอนแลว ผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชนผูบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และ
ชุมชน ตองรวมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีแผน โดยการปรับ
เปลี่ยนตองดําเนินการทุกสวนทั้งดานทัศนคติ คานิยม
และความเชื่อพื้นฐานของสมาชิก เพื่อกําหนดเปนกรอบ
การเปลีย่ นแปลงใหสอดคลองกับโครงสราง กระบวนการ
กลยุทธ ศักยภาพของบุคคล วัฒนธรรมองคการ รวมทั้ง
การพัฒนาทางเลือกและศักยภาพขององคการใหม ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ องคการในลักษณะทีส่ อดคลองกับ
ทิศทางดังกลาว จะมีลักษณะตรงกับคําวา องคการแหง
การเรียนรู หรือLearning Organization ซึ่งเปนแนวคิด
ในการพัฒนาองคการ รูปแบบหนึง่ ทีเ่ ปนทีน่ ยิ มแพรหลาย
ในปจจุบนั เนือ่ งจากองคการแหงการเรียนรูม วี ธิ กี ารเรียน
รูที่เปนพลวัตร สามารถจัดการความรูและใชความรูเปน
เครื่องมือนําพาองคการไปสูความสําเร็จ ซึ่งความสําคัญ
ในการพัฒนาโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรูน นั้ Hoy
& Miskel (2001) ไดกลาววา โรงเรียนเปนองคการที่ให
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บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเปน
หลัก เปาหมายสุดทายของโรงเรียน คือ การเรียนรูของ
นักเรียน ดังนัน้ ในบรรดาองคการประเภทตาง ๆ โรงเรียน
จึงควรนาจะเปนองคการเรียนรูมากกวาองคการประเภท
ใด ๆ (ประสิทธิ์ คําผุย, 2552)
องคการแหงการเรียนรูเปนการพัฒนาองคการ
รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ต อ งการก า วไปสู ค วามสํ า เร็ จ ไม ว า จะ
เปนองคการภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
สามารถนํามาประยุกตใชกับระบบการพัฒนาองคการ
รูปแบบอื่น ๆ เพราะเปนลักษณะการพัฒนาองคการให
เพียบพรอมไปดวยความคิดริเริม่ สรางสรรค และใหบรรลุ
ผลสําเร็จในการบริหารเชิงคุณภาพรวม (วีรวุธ มาฆะศิรา
นนท, 2542) จากปญหาและสถานการณของประเทศไทย
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 การจัดการศึกษามีความพยายามมุงสรางคุณภาพ
และประสิทธิภาพขององคการโดยรวม ซึง่ ตองอาศัยบุคคล
ที ม งานและทุ ก ฝ า ย ทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก าร
นําเอาองคความรู ทักษะ และประสบการณมาปฏิบัติให
เกิดการถายโอนการเรียนรู และมีการแลกเปลี่ยนองค
ความรูซึ่งกันและกัน Senge (1990) ไดสรุปวา องคการ
แหงการเรียนรูผานกลุมบุคคลที่ใฝเรียนรู การเรียนรู
ของแตละคนไมไดเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูใน
องคการ แตจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรู ซึ่ง
ถือวาเปนหัวใจขององคการแหงการเรียนรู ซึ่งแนวคิด
พื้นฐาน Senge (1990) เชื่อวาการพัฒนาองคการไปสู
องคการแหงการเรียนรูเกิดขึ้นจากบุคคลในองคการมี
คุณลักษณะหรือพฤติกรรม 5 ดาน คือ ดานบุคคลมีความ
เปนเลิศ ดานรูปแบบวิธกี ารคิด ดานการมีวสิ ยั ทัศนรว มกัน
ดานการเรียนรูร ว มกันเปนทีม และดานความคิดอยางเปน
ระบบ ซึง่ ถือเปนลักษณะทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ Kaiser (2000 อาง
ถึงใน ประสิทธิ์ คําผุย, 2552) ไดสนับสนุนแนวคิด เรื่อง
องคการแหงการเรียนรูสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
องคการ จึงไดศึกษาคนควาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย 8 ปจจัย คือ ภาวะ
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ผูนํา วัฒนธรรมองคการ พันธกิจและยุทธศาสตร การ
ดําเนินงานดานการจัดการ โครงสรางองคการ ระบบ
องคการ บรรยากาศการทํางานและการจูงใจ ซึ่งผลการ
วิจยั ของ Kaiser (2000 อางถึงใน ประสิทธิ์ คําผุย, 2552)
พบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียน
รูที่เดนชัด ไดแก ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ พันธกิจ
และยุทธศาสตร และโครงสรางขององคการ
ในระดับโรงเรียน ความจําเปนที่จะตองสราง
โรงเรี ย นให เ ป น โรงเรี ย นแห ง การเรี ย นรู (Learning
School) เปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยาง
รวดเร็ว (ธีระ รุญเจริญ, 2550) ซึง่ สอดคลองกับSheppard
& Brown (1996) ไดกลาววา การพัฒนาโรงเรียนใหเปน
องคการแหงการเรียนรูน นั้ ผูบ ริหารโรงเรียนเปนผูท มี่ สี ว น
สําคัญในการอํานวยความสะดวกตอองคการแหงการ
เรียนรู เพราะผูบริหารแตละบุคคลจะนําทางและทําให
กระบวนการความรวมมืองายขึน้ สภาพแวดลอมแบบเปด
ในองคการจะชวยสนับสนุนการรวมกิจกรรมและความ
รวมมือรวมทั้งทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันมีการตัง้ สมมติฐานและมีการพัฒนาทางวิธกี ารใหม
ๆ ตอปญหาทีพ่ บอีกดวย Bennis & Nanus (1997) ภาวะ
ผูนําขององคการเปนองคประกอบสําคัญตอองคการแหง
การเรียนรูดังที่ Stronge (1998) ไดชี้ใหเห็นถึงบทบาท
ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ในการพั ฒ นารู ป แบบองค ก าร
แหงการเรียนรู ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบตอการมี
วิสัยทัศน การฟนฟู พันธกิจ การชี้แนะและปฏิบัติตาม
หลักสูตรและการสอน การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก
(Positive climate) การสนับสนุนความสัมพันธในชุมชน
โรงเรียน และการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ดาน
การเงินในการสรางองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
แนวความคิ ด ของ Senge (1990) เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรม 5 ดาน คือ 1) ดานบุคคลมี
ความเปนเลิศ 2) ดานรูปแบบวิธกี ารคิด 3) ดานการมีวสิ ยั
ทัศนรวม 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) ดานการ
คิดอยางเปนระบบ ที่เปนเครื่องมือตรวจวัดระดับความ

เปนองคการแหงการเรียนรูขององคการ ดังนั้น ผูศึกษา
ในฐานะบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยใชกรอบแนวคิด
พื้นฐานคุณลักษณะหรือพฤติกรรม 5 ดาน ตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Senge (1990) คือดานบุคคลมีความเปนเลิศ
ดานรูปแบบวิธีการคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดาน
การเรียนรูร ว มกันเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ
ซึง่ จะเกิดผลจริงในการนําไปปฏิบตั แิ กบคุ คล ทีมงานและ
องคการ เปนหัวใจขององคการแหงการเรียนรูเพื่อนําไป
สูความเปนมาตรฐานและความเปนเลิศที่จําเปนสําหรับ
โรงเรียนเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยพฤติกรรม 5 ดาน จะ
ทําใหเกิดการเพิม่ ศักยภาพองคการแหงการเรียนรู เพือ่ ให
เกิดกระบวนการเรียนรูข ององคการทีเ่ ปนองคการแหงการ
เรียนรู
ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบ
เทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนใน
เขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 3 อยูในระดับใด เพื่อนําผลที่ไดเปน
ขอมูลพืน้ ฐานในการวางแผนพัฒนาองคการแหงการเรียน
รูของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพความตองการของ
ผูที่เกี่ยวของในการที่จะชวยนําโรงเรียนไปสูความเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางแทจริงและเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสืบไป
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียน
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2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาความเป น
องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นในเขตอํ า เภอพล
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 3
3. วิธีดําเนินงานวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก
ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผสู อนในโรงเรียนในเขตอําเภอ
พล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 447 คน
กลุม ตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนในโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา
2555 จํานวน 206 คน ซึง่ กําหนดขนาดของกลุม ตัวอยาง
ตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการ
ศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น
แบงออกเปน 3 ตอนไดแก
(1) ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม
(2) ขอมูลเกีย่ วกับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียน (3)ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนแบบสอบถามที่
จัดทําขึ้นมีคา IOC ตั้งแต 0.66 -1.00 และคาความเชื่อ
มั่นเทากับ .918
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ความถี่ รอยละ เฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบที (t-test Independent samples)

58

4. สรุปผลการศึกษาคนควา
4.1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามทัง้ หมด
206 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.2
ตําแหนงครู คิดเปนรอยละ 85.0 อายุระหวาง 51-60 ป
คิดเปนรอยละ 49.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 79.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่มากกวา 20
ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50.5 เปนโรงเรียนประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 54.4 และเปนโรงเรียนขนาดกลาง คิดเปน
รอยละ 66.5
4.2 สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 อยูในระดับมากทั้ง
ในภาพรวมและรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดไป
หาตํ่าสุด คือ ดานบุคคลมีความเปนเลิศ ดานรูปแบบวิธี
การคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกัน
เปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ
4.3 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความเป น
องคการแหงการเรียนรู จําแนกตามประเภทของโรงเรียน
พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ไมแตกตางกัน
4.4 ผลการศึ ก ษาข อ เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาองคการแหงการเรียนรู เปนดังนี้ ดานที่ 1 ดาน
บุคคลมีความเปนเลิศ ควรสงเสริม สนับสนุน กระตุนยั่ว
ยุใหบุคลากรมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง มากที่สุด รอย
ละ 80.1 ดานที่ 2 ดานรูปแบบวิธกี ารคิด ผูบ ริหารควรเปน
แบบอยางในการมีรูปแบบการคิดที่กาวหนา จัดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหครูผูสอนมีความคิดกาวหนา และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.9 ดานที่
3 ดานการมีวิสัยทัศนรวม โรงเรียนควรกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียนไวอยางสั้น กระชับและชัดเจน มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 71.4 ดานที่ 4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
ควรสงเสริมและสรางโอกาสใหครูผูสอนภายในโรงเรียน
ไดปฏิบัติงานแบบทีมที่มีความรวมมือรวมใจอยางแทจริง
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.5 ดานที่ 5 ดานการคิดอยาง
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เปนระบบ โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่สรางความตระหนัก
ถึงความจําเปนทีต่ อ งการมีการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุงและ
พัฒนาอยูตลอดเวลา มากที่สุด
5. อภิปรายผล
สภาพความเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข อง
โรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยภาพรวมมีความ
เปนองคการแหงการเรียนอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศใหมีความเปนเลิศ ในป 2550 มี
การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานไวตั้งแตป 2539
- 2550 โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อสรางบุคคลในองคการ
และสังคมใหเปนบุคคลแหงองคการเรียนรู ผูที่ผานการ
ศึ ก ษาดั ง กล า วจะต อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ
คือ เปนผูท มี่ คี วามสามารถในการคิด ใฝรู แสวงหาความรู
มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเปนผูมีความรับ
ผิดชอบ ซื่อสัตย อดทน รวมมือกับผูอื่นได มีความเปน
ประชาธิปไตย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยอยู
บนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมไทย สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ณรงค หลาวงศา (2548 ) ไดศกึ ษาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1พบวาโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดวง
รัตน มุงคุณคําชาว (2552) ไดศกึ ษาเรือ่ ง การเปนองคการ
แหงการเรียนรูข องโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้ง 8 ดาน สอดคลองกับการศึกษาของ ลัชรี
เดชโยธิน (2550) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูต ามการรับรูข องบุคลากร
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
เขต 4 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
การศึกษาของ อิสรีย พงศกมลานนท (2551) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาน

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี พบวา
1) ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี โดยภาพรวม
มีการดําเนินงานอยูใ นระดับมาก นอกจากนีย้ งั สอดคลอง
กับการศึกษาของ ดวงเดือน บุญศรี (2552) ไดศึกษา
เรื่อง ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูในระดับ “มาก”
ดานบุคคลมีความเปนเลิศ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
สูงสุดคือ บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านใหบรรลุผล
สําเร็จไดดว ยตนเองและบุคลากรมีความมุง มัน่ ทุม เทและ
เสียสละในการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่
ในการดําเนินงานของโรงเรียนนั้น ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษานับเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งครูผูสอน เพราะมีหนาที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลเหลานี้ตองมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความ
กาวหนาของโลก หากครูผูสอนไมพัฒนาตนเองไปพรอม
กับความกาวหนาอื่น ๆ ในระบบการศึกษาแลว อาจ
ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีตามเปาหมายที่ตองการได ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของพินิต แสงสุข (2548 ) ไดทําการ
ศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูข องโรงเรียนประถม
ศึกษา ตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5 พบวา ภาพรวมอยูใ นระดับมาก เมือ่ แยก
เปนรายดาน พบวา ดานทีม่ กี ารดําเนินงานสูงสุดคือ ดาน
บรรยากาศและดานวัฒนธรรมของโรงเรียนและดานการ
จูงใจ รองลงมาคือ ดานการพัฒนาครูและทีมงาน
ดานรูปแบบวิธีการคิด โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากเมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่ กี ารปฏิบตั สิ งู สุด
คือบุคลากรมีกระบวนการคิด วิเคราะหและตัดสินใจดวย
หลักการและทฤษฎีและผูบ ริหารสถานศึกษามีความเขาใจ
59
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ในความแตกตางทางความคิดของบุคลากร ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความเจริญ
กาวหนาไปมาก ทําใหบคุ ลากรไดรบั รูเ รียนรูค วามรูท กี่ วาง
ไกลมากขึ้นซึ่งมีผลตอการคิดอยางมีเหตุผลรองรับดวย
ทฤษฎีที่นาเชื่อถือ สอดคลองกับ Sheppard & Brown
(1996) ไดกลาววา การพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการ
แหงการเรียนรูน นั้ ผูบ ริหารโรงเรียนเปนผูท มี่ สี ว นสําคัญใน
การอํานวยความสะดวกตอองคการแหงการเรียนรู เพราะ
ผูบริหารแตละบุคคลจะนําทางและทําใหกระบวนการ
ความรวมมืองายขึ้น สภาพแวดลอมแบบเปดในองคการ
จะชวยสนับสนุนการรวมกิจกรรมและความรวมมือรวม
ทัง้ ทําใหมกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันมีการ
ตัง้ สมมติฐานและมีการพัฒนาทางวิธกี ารใหม ๆ ตอปญหา
ที่พบอีกดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ อิสรีย พงศ
กมลานนท (2551) ทําการศึกษาความเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาลพบุรี พบวา ดานแบบแผนความคิดอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับ ศุทธภา อัครเจษฎากร (2554)
ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คะแนนเฉลีย่ จากมากไปหานอย ไดแก ดานแบบแผนความ
คิดอาน ดานความรอบรูแหงตน ดานการมีวิสัยทัศนรวม
ดานความคิดเชิงระบบ และดานการเรียนรูเปนทีม
ดานการมีวสิ ยั ทัศนรว ม โดยภาพรวมอยูใ นระดับ
มากเมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่ กี ารปฏิบตั สิ งู สุด
คือบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีสว นรวมในการกําหนด
เปาหมายของสถานศึกษาและเปาหมายการทํางานของ
บุคลากรสนองตอวิสัยทัศนของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
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ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอ
เนือ่ ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
สถานศึ ก ษาจึ ง ต อ งพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยสรางระบบ กลไก หรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ดวยแนวคิดของการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการทางการศึกษาเพื่อ
สรางความมัน่ ใจ และเปนหลักประกันตอผูป กครอง ชุมชน
และสังคมวาสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาไดตาม
มาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถ
และคุณลักษณะตาง ๆ ตามทีห่ ลักสูตรกําหนด และสังคม
ตองการ สรางการมีสว นรวมในการดําเนินงานของทุกฝาย
ทั้งครู บุคลากรที่เกี่ยวของ ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Kaiser (2000 อางถึงใน
ประสิทธิ์ คําผุย, 2552) พบวา พฤติกรรมองคการ 5 ดาน
เปนตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู และปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูที่ชัดเจน
ไดแก พันธกิจและยุทธศาสตร วัฒนธรรมองคการ ภาวะ
ผูนํา บรรยากาศในการทํางาน เปนแรงผลักดันใหสมาชิก
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ บรรลุความสําเร็จตามเปา
หมายขององคการและสอดคลองกับผลการศึกษาของ
อิสรีย พงศกมลานนท (2551)ทําการศึกษาความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี พบวา ดานการมีวิสัยทัศนรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของดวงเดือน
บุญศรี (2552) ศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา เมื่อพิจารณา
รายดาน ดานการมีวิสัยทัศนรวม (=4.40)จัดอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับการศึกษาของสุรัตน ดวงชาทม
(2549 ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนาสูความ
เปนองคการเรียนรู : กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษาคนควาพบวา ในการ
กํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย ดั ช นี ชี้ วั ด และเป า หมายในการ
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พัฒนานั้น เริ่มจากใหความรูและสรางความตระหนักใน
การพัฒนาองคการสูค วามเปนองคการแหงการเรียนรูก บั
สมาชิกทุกคนในหนวยงาน โดยการอบรมและศึกษาดูงาน
จากนั้นไดรวมกันวิเคราะหองคการ (SWOT analysis)
เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาและรูสภาพความเปน
องคการแหงการเรียนรูของตนกอนการพัฒนา
ดานการเรียนรูร ว มกันเปนทีม โดยภาพรวมอยูใ น
ระดับมากเมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
สูงสุดคือ สถานศึกษาไดจดั ใหมกี ารอบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ ความสามารถของบุคลากรในสถาน
ศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานโยบายการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจํา
ป 2553 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง
ชุมชน ภาคเอกชนและทองถิน่ ในการจัดการศึกษา สถาน
ศึกษายิง่ ตองสรางเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ใหทุกคนไดนําความรูความสามารถที่มีอยูมาใชใหเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อิสรีย พงศ
กมลานนท (2551)ทําการศึกษาความเปนองคการแหงการ
เรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ลพบุรี พบวา ดานการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ลัชรี เดชโยธิน (2550)
ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูต ามการรับรูข องบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ความรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคการ ความไววางใจ ความมีคุณภาพ
ความซื่อสัตยสุจริต ความมุงประสงคของโรงเรียน ความ
เอือ้ อาทร การยอมรับ การตัดสินใจ ความหลากหลายของ
บุคลากร การมอบอํานาจ วัฒนธรรมองคการในภาพรวม
มีความสัมพันธกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
เขต 4 อยูในระดับสูง
ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากเมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
สูงสุดคือในการปฏิบัติงานใดๆของสถานศึกษา บุคลากร

คํานึงถึงคุณภาพรวมทั้งระบบของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอ
เนือ่ ง ในการปฏิบตั งิ านทุกอยางจึงมุง ไปสูผ ลผลิตทางการ
ศึกษาก็คือผูเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชรินทร
ไชยสมบัติ (2550) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทีส่ ง ผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูข องโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ผล
การศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี 3
ลําดับแรก คือ 1)โรงเรียนสงเสริมใหครูและผูเ รียนมีความ
รักความภูมใิ จในโรงเรียน 2)โรงเรียนเสริมสรางวัฒนธรรม
การมีสว นรวมใหเกิดขึน้ ในโรงเรียน 3)บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบตั งิ านโดยยึดเปาหมายองคการเปนหลักและโรงเรียน
กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนไดอยางสั้น กระชับและ
ชัดเจน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อิสรีย พงศ
กมลานนท (2551)ทําการศึกษาความเปนองคการแหงการ
เรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ลพบุรี พบวา ดานความคิดเชิงระบบอยูใ นระดับมาก และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของนพมาศ ประภา (2552) ได
ศึกษา วัฒนธรรมองคการทีส่ ง ผลตอการเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวาสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ องคประกอบวัฒนธรรมองคการ
ที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูประกอบดวย
ดานความมีคุณภาพ (X6) ดานความซื่อสัตยสุจริต (X9)
ดานความเอือ้ อาทร (X8) ดานความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของ
องคการ (X4) ดานความหลากหลายของบุคลากร (X10)
เปรียบเทียบการเปนองคการแหงการเรียนรูระหวาง
โรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
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ศึกษาในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา โรงเรียนประถม
ศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความเปน
องคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการพัฒนาอยูเ สมอ ผูบ ริหารและครู
ผูส อนมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง สอดคลองกับ ประวัติ ขุน
ทวี (2548) ไดทําการวิจัย เรื่อง ลักษณะองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี โดย
ภาพรวม ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โรงเรียน
มีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมาก
เมื่อจําแนกตามการศึกษา ตามอายุ ตามประสบการณใน
การทํางานในโรงเรียนและทีต่ งั้ ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
กับนอกเขตเทศบาล มีทศั นะตอลักษณะองคการแหงการ
เรียนรูใ นโรงเรียน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับสุรศักดิ์
พองพรหม (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูตามการรับรูของ
พนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่
11 โดยภาพรวมมีการรับรูการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูม าก ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามขนาด
โรงเรียน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางกับ
โรงเรียนขนาดใหญ โดยภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน
ไมสอดคลองกับการศึกษาของ อิสรีย พงศกมลานนท
(2551) ที่ศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
พบวา ขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกันจะมีระดับ
การดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6. ขอเสนอแนะของการศึกษา
6.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช
6.1.1 ผูบริหารควรนําแนวทางความเปน
องคการแหงการเรียนรูและแนวทางพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรูใ นสถานศึกษาไปใชพฒ
ั นาคุณภาพ
ของสถานศึกษาสูเปาหมายที่วางไว โดยผูบริหารสถาน
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ศึ ก ษาควรให ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูใ หเกิดขึน้ กับบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ในทุกดาน สงเสริมการทํางานเปนทีม ใหทกุ คนมีสว นรวม
รวมคิด รวมทําและรวมแกปญหา
6.1.2 โรงเรียนควรมีมาตรการการทํางาน
ที่เปนระบบอยางชัดเจนจากการระดมความคิดเห็นของ
ครู และโรงเรียนสงเสริมการเรียนรูแ บบบูรณาการทัง้ ทาง
ดานความคิดและทางปฏิบัติ โดยใหทุกคนมีสวนรวมใน
การปฏิบตั งิ าน ใหทกุ คนมองปญหาและแกไขปญหาอยาง
มีระบบ
6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
6.2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรู
6.2.2 ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู
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