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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 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูและศึกษา

แนวทางการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 206 คน ไดจาก

การสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 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 Offi ce of 

Khon Kaen Educational Service Area 3. The samples were 206 administrators and teachers, selected 

by Stratifi ed 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 fi ndings : Learning Organization of chools in Phon District, under the Offi ce of 

Khon Kaen Educational Service Area 3 were in “High” level. 

Keyword : Learning organization
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 องคการทางการศกึษา สถานศกึษาหรอืโรงเรยีน

ถือเปนองคการที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษา

ที่มีการกระจายตัวอยูในทุกทองถิ่นและมีเปาหมาย

สําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิตตาม

เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งใน

การดําเนินงานของโรงเรียนนั้น ครูผูสอนและผูบริหาร

สถานศึกษานับเปนบุคคลท่ีสําคัญที่สุด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งครูผูสอน เพราะมีหนาที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู 

ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงที่บุคคลเหลาน้ีตองมีการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความ

กาวหนาของโลก หากครูผูสอนไมพัฒนาตนเองไปพรอม

กับความกาวหนาอื่น ๆ ในระบบการศึกษาแลว อาจ

ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่ดีตามเปาหมายที่ตองการได และ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาดังกลาวนอกจากตัวครู

ผูสอนแลว ผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชนผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และ

ชุมชน ตองรวมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีแผน โดยการปรับ

เปลี่ยนตองดําเนินการทุกสวนทั้งดานทัศนคติ คานิยม

และความเชื่อพื้นฐานของสมาชิก เพื่อกําหนดเปนกรอบ

การเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับโครงสราง กระบวนการ 

กลยุทธ ศักยภาพของบุคคล วัฒนธรรมองคการ รวมทั้ง

การพฒันาทางเลอืกและศกัยภาพขององคการใหม ในการ

เพิม่ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้องคการในลกัษณะทีส่อดคลองกบั
ทิศทางดังกลาว จะมีลักษณะตรงกับคําวา องคการแหง

การเรียนรู หรือLearning Organization ซึ่งเปนแนวคิด

ในการพัฒนาองคการ รปูแบบหนึง่ทีเ่ปนทีน่ยิมแพรหลาย
ในปจจบุนั เนือ่งจากองคการแหงการเรยีนรูมวีธิกีารเรยีน

รูที่เปนพลวัตร สามารถจัดการความรูและใชความรูเปน

เครื่องมือนําพาองคการไปสูความสําเร็จ ซึ่งความสําคัญ

ในการพัฒนาโรงเรยีนเปนองคการแหงการเรยีนรูนัน้ Hoy 

& Miskel (2001) ไดกลาววา โรงเรียนเปนองคการท่ีให

บริการท่ีผูกพันกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเปน

หลัก เปาหมายสุดทายของโรงเรียน คือ การเรียนรูของ

นกัเรยีน ดงันัน้ ในบรรดาองคการประเภทตาง ๆ  โรงเรยีน

จึงควรนาจะเปนองคการเรียนรูมากกวาองคการประเภท

ใด ๆ (ประสิทธิ์ คําผุย, 2552) 

 องคการแหงการเรียนรูเปนการพัฒนาองคการ

รูปแบบหน่ึงที่ตองการกาวไปสูความสําเร็จไมวาจะ

เปนองคการภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน 

สามารถนํามาประยุกตใชกับระบบการพัฒนาองคการ

รูปแบบอ่ืน ๆ เพราะเปนลักษณะการพัฒนาองคการให

เพยีบพรอมไปดวยความคดิรเิริม่สรางสรรค และใหบรรลุ

ผลสําเร็จในการบริหารเชิงคุณภาพรวม (วีรวุธ มาฆะศิรา

นนท, 2542) จากปญหาและสถานการณของประเทศไทย 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง

ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 การจัดการศึกษามีความพยายามมุงสรางคุณภาพ

และประสทิธภิาพขององคการโดยรวม ซึง่ตองอาศยับุคคล 

ทีมงานและทุกฝาย ทั้งภายในและภายนอกองคการ

นําเอาองคความรู ทักษะ และประสบการณมาปฏิบัติให

เกิดการถายโอนการเรียนรู และมีการแลกเปลี่ยนองค

ความรูซึ่งกันและกัน Senge (1990) ไดสรุปวา องคการ

แหงการเรียนรูผานกลุมบุคคลที่ใฝเรียนรู การเรียนรู

ของแตละคนไมไดเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูใน

องคการ แตจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรู ซึ่ง

ถือวาเปนหัวใจขององคการแหงการเรียนรู ซึ่งแนวคิด

พื้นฐาน Senge (1990) เช่ือวาการพัฒนาองคการไปสู

องคการแหงการเรียนรูเกิดขึ้นจากบุคคลในองคการมี

คณุลกัษณะหรอืพฤตกิรรม 5 ดาน คอื ดานบคุคลมคีวาม

เปนเลิศ ดานรปูแบบวธิกีารคดิ ดานการมวีสิยัทัศนรวมกนั 

ดานการเรยีนรูรวมกันเปนทมี และดานความคดิอยางเปน
ระบบ ซึง่ถอืเปนลกัษณะท่ีสาํคญัทีส่ดุ Kaiser (2000 อาง

ถึงใน ประสิทธิ์ คําผุย, 2552) ไดสนับสนุนแนวคิด เร่ือง 

องคการแหงการเรียนรูสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

องคการ จึงไดศึกษาคนควาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปน

องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย 8 ปจจัย คอื ภาวะ
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ผูนํา วัฒนธรรมองคการ พันธกิจและยุทธศาสตร การ

ดําเนินงานดานการจัดการ โครงสรางองคการ ระบบ

องคการ บรรยากาศการทํางานและการจูงใจ ซึ่งผลการ

วจิยัของ Kaiser (2000 อางถึงใน ประสทิธิ ์คาํผยุ, 2552) 

พบวา ปจจัยทีม่อีทิธพิลตอการเปนองคการแหงการเรียน

รูที่เดนชัด ไดแก ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ พันธกิจ

และยุทธศาสตร และโครงสรางขององคการ 

  ในระดับโรงเรียน ความจําเปนที่จะตองสราง

โรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (Learning 

School) เปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการศึกษาในยุคที่การเปล่ียนแปลงเปนไปอยาง

รวดเร็ว (ธรีะ รญุเจรญิ, 2550) ซึง่สอดคลองกบัSheppard 

& Brown (1996) ไดกลาววา การพัฒนาโรงเรียนใหเปน

องคการแหงการเรยีนรูนัน้ผูบรหิารโรงเรยีนเปนผูทีม่สีวน

สําคัญในการอํานวยความสะดวกตอองคการแหงการ

เรียนรู เพราะผูบริหารแตละบุคคลจะนําทางและทําให

กระบวนการความรวมมอืงายขึน้ สภาพแวดลอมแบบเปด
ในองคการจะชวยสนับสนุนการรวมกิจกรรมและความ

รวมมือรวมทั้งทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกันมีการตัง้สมมติฐานและมีการพฒันาทางวิธกีารใหม 

ๆ ตอปญหาท่ีพบอีกดวย Bennis & Nanus (1997) ภาวะ

ผูนําขององคการเปนองคประกอบสําคัญตอองคการแหง

การเรียนรูดังที่ Stronge (1998) ไดชี้ใหเห็นถึงบทบาท

ของผูบริหารโรงเรียน ในการพัฒนารูปแบบองคการ

แหงการเรียนรู ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบตอการมี

วิสัยทัศน การฟนฟู พันธกิจ การช้ีแนะและปฏิบัติตาม

หลักสูตรและการสอน การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก 
(Positive climate) การสนบัสนนุความสมัพันธในชมุชน

โรงเรียน และการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ดาน

การเงินในการสรางองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
  แนวความคิดของ Senge (1990) เก่ียวกับ

คุณลักษณะหรือพฤติกรรม 5 ดาน คือ 1) ดานบุคคลมี

ความเปนเลศิ 2) ดานรปูแบบวธิกีารคดิ 3) ดานการมวีสิยั
ทัศนรวม 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) ดานการ

คิดอยางเปนระบบ ที่เปนเคร่ืองมือตรวจวัดระดับความ

เปนองคการแหงการเรียนรูขององคการ ดังนั้น ผูศึกษา

ในฐานะบุคลากรท่ีเก่ียวของกบัการศึกษา จงึมคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยใชกรอบแนวคิด

พื้นฐานคุณลักษณะหรือพฤติกรรม 5 ดาน ตามแนวคิด

ทฤษฎีของ Senge (1990) คือดานบุคคลมีความเปนเลิศ 

ดานรูปแบบวิธีการคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดาน

การเรยีนรูรวมกนัเปนทีม และดานการคดิอยางเปนระบบ 

ซึง่จะเกดิผลจรงิในการนาํไปปฏบิตัแิกบคุคล ทมีงานและ

องคการ เปนหัวใจขององคการแหงการเรียนรูเพื่อนําไป

สูความเปนมาตรฐานและความเปนเลิศท่ีจําเปนสําหรับ

โรงเรียนเขตอําเภอพล สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยพฤติกรรม 5 ดาน จะ

ทาํใหเกดิการเพ่ิมศกัยภาพองคการแหงการเรียนรู เพ่ือให

เกิดกระบวนการเรยีนรูขององคการทีเ่ปนองคการแหงการ

เรียนรู 

  ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบ

เทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนใน

เขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแกน เขต 3 อยูในระดับใด เพื่อนําผลที่ไดเปน

ขอมูลพืน้ฐานในการวางแผนพัฒนาองคการแหงการเรียน

รูของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพความตองการของ

ผูที่เก่ียวของในการท่ีจะชวยนําโรงเรียนไปสูความเปน

องคการแหงการเรียนรูอยางแทจริงและเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนสืบไป  

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับความเปนองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

  2.2 เพื่อเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 3 จาํแนกตาม

ประเภทโรงเรียน
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  2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความเปน

องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 3

3. วิธีดําเนินงานวิจัย

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก

ผูบรหิารสถานศกึษาและครผููสอนในโรงเรยีนในเขตอาํเภอ

พล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 447 คน 

  กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารสถานศกึษาและ

ครูผูสอนในโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ปการศกึษา 

2555 จาํนวน 206 คน ซึง่กาํหนดขนาดของกลุมตวัอยาง

ตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการ

ศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้น

แบงออกเปน 3 ตอนไดแก

  (1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

(2) ขอมลูเก่ียวกับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียน (3)ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนแบบสอบถามที่
จัดทําขึ้นมีคา IOC ตั้งแต 0.66 -1.00 และคาความเช่ือ

มั่นเทากับ .918 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง
 3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

   ความถี ่รอยละ เฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบที (t-test Independent samples) 

4.  สรุปผลการศึกษาคนควา

  4.1 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

206 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.2 

ตําแหนงครู คิดเปนรอยละ 85.0 อายุระหวาง 51-60 ป 

คิดเปนรอยละ 49.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 79.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 20 

ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50.5 เปนโรงเรียนประถมศึกษา 

คดิเปนรอยละ 54.4 และเปนโรงเรยีนขนาดกลาง คดิเปน

รอยละ 66.5

 4.2 สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 อยูในระดับมากทั้ง

ในภาพรวมและรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดไป

หาต่ําสุด คือ ดานบุคคลมีความเปนเลิศ ดานรูปแบบวิธี

การคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ

  4.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความเปน

องคการแหงการเรียนรู จําแนกตามประเภทของโรงเรียน

พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ไมแตกตางกัน

  4.4 ผลการศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาองคการแหงการเรียนรู เปนดังนี้ ดานที่ 1 ดาน

บุคคลมีความเปนเลิศ ควรสงเสริม สนับสนุน กระตุนยั่ว

ยุใหบุคลากรมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง มากที่สุด รอย

ละ 80.1 ดานที ่2 ดานรปูแบบวิธกีารคิด ผูบรหิารควรเปน

แบบอยางในการมีรูปแบบการคิดท่ีกาวหนา จัดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหครูผูสอนมีความคิดกาวหนา และยอมรับ

การเปล่ียนแปลง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 86.9 ดานที่ 

3 ดานการมีวิสัยทัศนรวม โรงเรียนควรกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียนไวอยางสั้น กระชับและชัดเจน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 71.4 ดานท่ี 4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ควรสงเสริมและสรางโอกาสใหครูผูสอนภายในโรงเรียน
ไดปฏิบัติงานแบบทีมที่มีความรวมมือรวมใจอยางแทจริง 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.5 ดานท่ี 5 ดานการคิดอยาง
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เปนระบบ โรงเรียนควรมีกิจกรรมท่ีสรางความตระหนัก 

ถงึความจาํเปนทีต่องการมกีารเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุและ

พัฒนาอยูตลอดเวลา มากที่สุด 

5.  อภิปรายผล
  สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยภาพรวมมีความ

เปนองคการแหงการเรียนอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อ

แกไขปญหาอปุสรรคในการดาํเนนิงานและพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของประเทศใหมีความเปนเลิศ ในป 2550 มี

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานไวตั้งแตป 2539 

- 2550 โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือสรางบุคคลในองคการ

และสังคมใหเปนบุคคลแหงองคการเรียนรู ผูที่ผานการ

ศึกษาดังกลาวจะตองมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

คอื เปนผูทีม่คีวามสามารถในการคดิ ใฝรู แสวงหาความรู 

มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเปนผูมีความรับ

ผิดชอบ ซื่อสัตย อดทน รวมมือกับผูอื่นได มีความเปน

ประชาธิปไตย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยอยู

บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ณรงค หลาวงศา (2548 ) ไดศกึษาความเปนองคการ

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1พบวาโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดวง

รตัน มงุคณุคาํชาว (2552) ไดศกึษาเรือ่ง การเปนองคการ

แหงการเรยีนรูของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้ง 8 ดาน สอดคลองกับการศึกษาของ ลัชรี 

เดชโยธิน (2550) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูตามการรับรูของบุคลากร

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน 

เขต 4 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
การศึกษาของ อิสรีย พงศกมลานนท (2551) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาน

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี พบวา

1) ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี โดยภาพรวม 

มกีารดาํเนนิงานอยูในระดับมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอง

กับการศึกษาของ ดวงเดือน บุญศรี (2552) ไดศึกษา

เรื่อง ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองคาย เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” 

  ดานบุคคลมีความเปนเลิศ โดยภาพรวมอยูใน

ระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมกีารปฏบิตัิ

สงูสดุคือ บคุลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตังิานใหบรรลุผล

สาํเรจ็ไดดวยตนเองและบคุลากรมคีวามมุงมัน่ ทุมเทและ

เสียสละในการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา

ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ซึง่

ในการดําเนินงานของโรงเรียนนั้น ครูผูสอนและผูบริหาร

สถานศึกษานับเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งครูผูสอน เพราะมีหนาท่ีโดยตรงในการจัดการเรียนรู 

ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงที่บุคคลเหลาน้ีตองมีการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความ

กาวหนาของโลก หากครูผูสอนไมพัฒนาตนเองไปพรอม

กับความกาวหนาอ่ืน ๆ ในระบบการศึกษาแลว อาจ

ทาํใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่ดีตามเปาหมายที่ตองการได ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของพินิต แสงสุข (2548 ) ไดทําการ

ศกึษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถม

ศึกษา ตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5 พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือแยก

เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมกีารดาํเนนิงานสูงสดุคอื ดาน

บรรยากาศและดานวัฒนธรรมของโรงเรียนและดานการ
จูงใจ รองลงมาคือ ดานการพัฒนาครูและทีมงาน 

 ดานรูปแบบวิธีการคิด โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมกีารปฏบิตัสิงูสุด

คอืบคุลากรมกีระบวนการคดิ วเิคราะหและตดัสนิใจดวย

หลกัการและทฤษฎีและผูบรหิารสถานศึกษามีความเขาใจ
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ในความแตกตางทางความคิดของบุคลากร ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวาเทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบันมีความเจริญ

กาวหนาไปมาก ทาํใหบคุลากรไดรบัรูเรยีนรูความรูทีก่วาง

ไกลมากข้ึนซึ่งมีผลตอการคิดอยางมีเหตุผลรองรับดวย

ทฤษฎีที่นาเชื่อถือ สอดคลองกับ Sheppard & Brown 

(1996) ไดกลาววา การพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการ

แหงการเรียนรูนัน้ผูบรหิารโรงเรียนเปนผูทีม่สีวนสาํคญัใน

การอาํนวยความสะดวกตอองคการแหงการเรยีนรู เพราะ

ผูบริหารแตละบุคคลจะนําทางและทําใหกระบวนการ

ความรวมมืองายข้ึน สภาพแวดลอมแบบเปดในองคการ

จะชวยสนับสนุนการรวมกิจกรรมและความรวมมือรวม

ทัง้ทําใหมกีารแลกเปลีย่นความคิดเหน็ซ่ึงกนัและกันมีการ

ตัง้สมมตฐิานและมกีารพฒันาทางวธิกีารใหม ๆ  ตอปญหา

ที่พบอีกดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ อิสรีย พงศ

กมลานนท (2551) ทําการศึกษาความเปนองคการแหง

การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาลพบุรี พบวา ดานแบบแผนความคิดอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับ ศุทธภา อัครเจษฎากร (2554) 

ไดทําการวิจัยเร่ือง ความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานแบบแผนความ

คิดอาน ดานความรอบรูแหงตน ดานการมีวิสัยทัศนรวม 

ดานความคิดเชิงระบบ และดานการเรียนรูเปนทีม 

 ดานการมีวสิยัทศันรวม โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่กีารปฏบิตัสิงูสดุ
คอืบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมายของสถานศึกษาและเปาหมายการทํางานของ

บุคลากรสนองตอวิสัยทัศนของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให

ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอ

เนือ่ง (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต,ิ 2542)

สถานศึกษาจึงตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา โดยสรางระบบ กลไก หรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ดวยแนวคิดของการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือ

สรางความมัน่ใจ และเปนหลกัประกนัตอผูปกครอง ชมุชน 

และสังคมวาสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาไดตาม

มาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถ

และคณุลักษณะตาง ๆ  ตามท่ีหลกัสตูรกําหนด และสงัคม

ตองการ สรางการมสีวนรวมในการดาํเนนิงานของทกุฝาย 

ทั้งครู บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 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 ) ไดทําการศึกษาคนควาเร่ือง การพัฒนาสูความ

เปนองคการเรียนรู : กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษาคนควาพบวา ในการ

กําหนดจุดมุงหมาย ดัชนีชี้วัด และเปาหมายในการ
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พัฒนานั้น เร่ิมจากใหความรูและสรางความตระหนักใน

การพฒันาองคการสูความเปนองคการแหงการเรยีนรูกบั

สมาชิกทุกคนในหนวยงาน โดยการอบรมและศึกษาดงูาน 

จากนั้นไดรวมกันวิเคราะหองคการ (SWOT analysis) 

เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาและรูสภาพความเปน

องคการแหงการเรียนรูของตนกอนการพัฒนา 

 ดานการเรยีนรูรวมกนัเปนทมี โดยภาพรวมอยูใน

ระดบัมากเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่กีารปฏบิตัิ

สงูสดุคอื สถานศกึษาไดจดัใหมกีารอบรม สมัมนา ประชมุ

เชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ความสามารถของบคุลากรในสถาน

ศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานโยบายการดําเนินงานของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจํา

ป 2553 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง 

ชมุชน ภาคเอกชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา สถาน

ศกึษาย่ิงตองสรางเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ใหทุกคนไดนําความรูความสามารถท่ีมีอยูมาใชใหเต็ม

ศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อิสรีย พงศ

กมลานนท (2551)ทาํการศกึษาความเปนองคการแหงการ

เรยีนรูของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ลพบุรี พบวา ดานการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ลัชรี เดชโยธิน (2550) 

ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรูตามการรับรูของบคุลากรในโรงเรียน สงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ความรูสึกเปน

สวนหน่ึงขององคการ ความไววางใจ ความมีคุณภาพ 

ความซื่อสัตยสุจริต ความมุงประสงคของโรงเรียน ความ
เอือ้อาทร การยอมรับ การตดัสินใจ ความหลากหลายของ

บุคลากร การมอบอํานาจ วัฒนธรรมองคการในภาพรวม

มีความสัมพันธกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน

เขต 4 อยูในระดับสูง 

 ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยภาพรวมอยูใน
ระดบัมากเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่กีารปฏบิตัิ

สูงสุดคือในการปฏิบัติงานใดๆของสถานศึกษา บุคลากร

คํานึงถึงคุณภาพรวมทั้งระบบของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให

ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอ

เนือ่ง ในการปฏิบตังิานทุกอยางจึงมุงไปสูผลผลิตทางการ

ศึกษาก็คือผูเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่

กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชรินทร 

ไชยสมบัติ (2550) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหาร

ทีส่งผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ผล

การศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี 3 

ลาํดบัแรก คอื 1)โรงเรียนสงเสริมใหครแูละผูเรยีนมคีวาม

รกัความภมูใิจในโรงเรยีน 2)โรงเรยีนเสรมิสรางวฒันธรรม

การมีสวนรวมใหเกิดขึน้ในโรงเรียน 3)บคุลากรในโรงเรียน

ปฏบิตังิานโดยยดึเปาหมายองคการเปนหลกัและโรงเรยีน

กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนไดอยางส้ัน กระชับและ

ชัดเจน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อิสรีย พงศ

กมลานนท (2551)ทาํการศกึษาความเปนองคการแหงการ

เรยีนรูของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ลพบรุ ีพบวา ดานความคดิเชงิระบบอยูในระดบัมาก และ

สอดคลองกบัผลการศกึษาของนพมาศ ประภา (2552) ได

ศกึษา วฒันธรรมองคการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหง

การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศกึษาขอนแกน เขต 1 พบวาสถานศกึษาขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ องคประกอบวัฒนธรรมองคการ

ที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูประกอบดวย 
ดานความมีคุณภาพ (X6) ดานความซื่อสัตยสุจริต (X9) 

ดานความเอือ้อาทร (X8) ดานความรูสกึเปนสวนหนึง่ของ

องคการ (X4) ดานความหลากหลายของบุคลากร (X10) 
 เปรียบเทียบการเปนองคการแหงการเรียนรูระหวาง

โรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
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ศกึษาในเขตอาํเภอพล สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา โรงเรียนประถม

ศกึษาและโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษามคีวามเปน

องคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา

โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการพัฒนาอยูเสมอ ผูบริหารและครู

ผูสอนมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ ประวัต ิขนุ

ทวี (2548) ไดทําการวิจัย เรื่อง ลักษณะองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี โดย

ภาพรวม ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โรงเรียน

มีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมาก 

เมื่อจาํแนกตามการศึกษา ตามอายุ ตามประสบการณใน

การทํางานในโรงเรียนและท่ีตัง้ของโรงเรียนในเขตเทศบาล

กบันอกเขตเทศบาล มทีศันะตอลกัษณะองคการแหงการ

เรียนรูในโรงเรียน ไมแตกตางกนั และสอดคลองกับสุรศกัด์ิ 

พองพรหม (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการ

พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูตามการรับรูของ

พนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 

11 โดยภาพรวมมีการรับรูการพัฒนาความเปนองคการ

แหงการเรียนรูมาก ผลการเปรยีบเทยีบจาํแนกตามขนาด

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

องคการแหงการเรยีนรูในสถานศกึษาไปใชพฒันาคณุภาพ

ของสถานศึกษาสูเปาหมายที่วางไว โดยผูบริหารสถาน

ศึกษาควรใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศและ

วฒันธรรมองคการแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับบุคลากรใน

สถานศึกษาทุกคน สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ในทุกดาน สงเสริมการทํางานเปนทมี ใหทกุคนมีสวนรวม 

รวมคิด รวมทําและรวมแกปญหา

  6.1.2 โรงเรียนควรมีมาตรการการทํางาน

ที่เปนระบบอยางชัดเจนจากการระดมความคิดเห็นของ

คร ูและโรงเรยีนสงเสรมิการเรยีนรูแบบบรูณาการทัง้ทาง

ดานความคิดและทางปฏิบัติ โดยใหทุกคนมีสวนรวมใน

การปฏบิตังิาน ใหทกุคนมองปญหาและแกไขปญหาอยาง

มีระบบ

 6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

   6.2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาเพ่ือใหเปนองคการแหงการเรียนรู

   6.2.2  ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองคกรท่ี

สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู
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