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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
    2.1   การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2.2   ทฤษฎีขององคการแหงการเรียนรู
    2.3   องคการแหงการเรียนรู  5  ดาน

2.3.1  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน
2.3.2  การแปรรูปองคการ
2.3.3  การใหอํานาจ
2.3.4  การจัดการความรู
2.3.5  การใชเทคโนโลยีสมัยใหม

 2.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของ
                      2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ
               2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ
 2.5   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
 
2.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา
ไวดังนี้  มาตรา  43  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12  ป  
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ดังนั้น  เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน  รัฐจึงกําหนดใหมีพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ขึ้น  พอสรุปไดดังนี้

 “การศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคม  
การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเกิด
จากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ซ่ึงกําหนด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ภายใตการกํากับดูแลของสํานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยยุบหนวยงานระดับกรม  คือ  กรมสามัญศึกษา   
กรมวิชาการ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขาดวยกัน  จึงทําใหรูปแบบ
ทางการบริหารเปลี่ยนแปลงไป

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความวา  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา  ครอบคลุม
เกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ  ดังนี้
               -  การศึกษาตลอดชีวิต
               -  สังคมมีสวนรวม
               -  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
               -  มีเอกภาพเชิงนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ
               -  การกระจายอํานาจ
               -  มีมาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพการศกึษาทุกระดับ
               -  สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
               -  สิทธิและโอกาสเสมอกันในการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจาย
               -  ระดมทรัพยากรมาใชเพื่อการศึกษา

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้  อยูภายใตการบริหารงานโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ  โดยแบงเปน
เขตพื้นที่การศึกษาในแตละจังหวัด

2.1.1  การบริหารงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา  38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และมาตรา 37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และมีอํานาจหนาที่ดังนี้   

1)   จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา   แผนการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน
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2)   วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ
และกํากับตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว

3)   ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา

4)   กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา

5)   สนับสนุนใหมีการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6)   ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม  
สนับสนุน  การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7)   จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา

8)   ประสาน  สงเสริม และสนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

9)   ดําเนินการประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา

10)   ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา

11)   ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

12)   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุเปน
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายแปรผลสูการปฏิบัติโดยยึด
หลักการบูรณาการแผนและการมีสวนรวมในการดําเนินงาน  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไวดังนี้

วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มุงมั่น  สงเสริม  สนับสนุนให

สถานศึกษาปฏิรูป  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหประชากรในวัยเรียนมีโอกาส  และคุณภาพ
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ทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน  มีรางกายและจิตใจที่สมบูรณ  รักการเรียนรู  พึ่งตนเองได  เปนเยาวชน
ที่มีคุณภาพ  พรอมกาวทันสังคมโลก  ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
(1)   สงเสริมใหมีการพัฒนานโยบายและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษา  ใหสอดคลองนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน

(2)   สงเสริมใหมีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มุงเนนการสราง
ความเขมแข็งใหสถานศึกษา  โดยหลักการกระจายอาํนาจและธรรมาภิบาล

(3)   ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินรวมกับ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(4)   สงเสริมใหมีการกํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา

(5)   สนับสนุนใหมีการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย และรวบรวมขอมูล สารสนเทศ
ดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและจัดเครือขาย  ICT

(6)   ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สงเสริม  สนับสนุน  การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(7)   สงเสริมการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(8)   ประสาน  สงเสริมและสนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

(9)   ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา

(10)   ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะ
ทํางานดานการศึกษา

 (11)   ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา
 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  จัดโครงสรางตามกรอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย  8  กลุมงาน  ดังนี้   

กลุมอํานวยการ
งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนงานที่เกี่ยวของกับ

การจัดระบบบริหาร  องคกร  การประสานงานและการใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริมใหกลุม
ภารกิจ และงานตางๆ  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจ  อํานาจ  หนาที่ไดอยางเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐาน
ของความถูกตองและโปรงใส  ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร  เอกสาร  ส่ือ  
อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา
บริหารจัดการไดอยางสะดวก  คลองตัว  มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค
(1)   เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการ

ใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ

(2)   เพื่อใหการบริหารงบประมาณและทรัพยสินของเขตพื้นที่การศึกษา  
เปนไปดวยความถูกตอง  โปรงใส  ประหยัดและคุมคา

(3)   เพื่อใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดตอสาธารณชน  กอใหเกิดความรู  
ความเขาใจ   การดําเนินงาน   เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา  และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ขอบขายและภารกิจของกลุมอํานวยการ  แบงออกเปน  4  กลุมงาน  คือกลุมงานบริหารทั่วไป  
กลุมงานประชาสัมพันธ   กลุมงานประสานงานและกลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย  ดังนี้

ขอบขายและภารกิจ
(1)   กลุมงานบริหารทั่วไป
    ก.   งานธุรการ

 ข.   งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
 ค.   งานยานพาหนะ
 ง.   งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ

(2)   กลุมงานประชาสัมพันธ
 ก.   งานการสรางเครือขายการประชาสัมพันธ
 ข.   งานเผยแพรขอมูล  ขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน
 ค.   งานบริการดานขอมูลขาวสาร
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 (3)   กลุมงานประสานงาน
 ก.   งานประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา
 ข.   งานการประสานการใชทรัพยากรของหนวยงาน
 ค.   งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
ในระดับตางๆ

(4)   กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย
 ก.   งานบริหารการเงิน
 ข.   งานบริหารบัญชี

ค.   งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
กลุมบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลัก
การกระจายอํานาจ  ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว  
เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา  
มีความรู   ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป

วัตถุประสงค
(1)   เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล  ถูกตอง  รวดเร็ว  เปน

ไปตามหลักธรรมาภิบาล  สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
 (2)   เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และมีจิตสํานึกใน

การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
(3)   เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาการศึกษาของผูเรียนเปนสําคญั

(4)   เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  ขอบขายและภารกิจของกลุมบริหารงานบุคคล  
แบงออกเปน  7  กลุมงาน  คือ  กลุมงานธุรการ  กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   กลุมงานพฒันา
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บุคลากร   กลุมงานวิจัยและนิติการ   กลุมงานเลขานุการ อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ขอบขายและภารกิจ
(1)   งานธุรการ
(2)   กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
    ก.   งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง
    ข.   งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
(3)   กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
    ก.   งานสรรหาและบรรจุ
    ข.   งานแตงตั้ง  ยาย  โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค.   งานออกจากราชการ
(4)   กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ
    ก.   งานบําเหน็จความชอบ

 ข.   งานทะเบียนประวัติ
 ค.   งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
 ง.   งานบริการบุคลากร

(5)   กลุมงานพัฒนาบุคคล
 ก.   งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ

ข.   งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
 ค.   งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
 (6)   กลุมงานวินัยและนิติการ

ก.   งานวินัย
 ข.   งานอุทธรณและรองทุกข
 ค.   งานกฎหมาย และการดําเนินการคดีของรัฐ

(7)   กลุมงานเลขานุการ อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
เขตพื้นที่การศึกษา

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  เปนหนวยงานที่สงเสริม  

สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาชาติ  มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ  (Strategic 
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Result Based Management : SRBM)  ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
(Strategic Performance Base  Budgeting : SPBB)  โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีสวนรวม  (Participation)   
การบริหารที่สนับสนุนการใชโรงเรียนเปนฐาน  (School Based Management)  โดยมีกระบวนการ
วางแผน  การดําเนินการตามแผน  การกํากับติดตามผลอยางเปนระบบ

 วัตถุประสงค
(1)   เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา  ของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถสนับสนุน  สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุ 
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา

(2)   เพื่อสนับสนุน  สงเสริม  ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร
ในการบริหารและการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ขอบขาย
และภารกิจของกลุมนโยบายและแผน  แบงออกเปน  6  กลุมงาน  ดังนี้  กลุมงานธุรการ  กลุมงาน
ขอมูลสารสนเทศ  กลุมงานนโยบายและแผน  กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ  กลุมงานติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน  กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอบขายและภารกิจ
(1)   งานธุรการ
(2)   กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
    ก.   งานขอมูลสารสนเทศ
    ข.   งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ค.   งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)
(3)   กลุมงานนโยบายและแผน

 ก.   งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ข.   งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ค.   งานแผนการจัดที่เรียนใหนักเรียน  นักศึกษา
(4)   กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ

 ก.   งานวิเคราะหคาใชจาย
 ข.   งานจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
 ค.   งานบริหารงบประมาณ

(5)   กลุมงานติดตาม  ประเมินผลและรายงาน
 ก.   งานติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
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 ข.   งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
 ค.   งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน

(6)   กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 ก.   รวบรวม  ศึกษาวิเคราะห  กล่ันกรองขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ข.   จัดประชุม  และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

ค.   ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

ง.   แจงมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหกลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของ   รับทราบและดําเนินการ

จ.   ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

ฉ.   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงาน
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยเนนการบูรณาการ  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  
ไปสูการศึกษาตลอดชีพ  นําแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  ใชประกอบการเรียนการสอน  
สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ  จัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพ  และกองทุนเพื่อการศึกษา
ที่จะเปนการชวยเหลือ ผูเรียนปกติ  ดอยโอกาส  พิการ  และมีความสามารถพิเศษ  อีกทั้งสงเสริม
ใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และเอกชนรวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน

วัตถุประสงค
(1)   เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และ

ตามอัธยาศัยใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต  ภายใตความรวมมือของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
สถาบันทางศาสนา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(2)   เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ผูรับบริการทางการศึกษา
ใหสมบูรณ  โดยสงเสริมใหสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  และเพื่อสงเสริมใหมี
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จริยธรรม  คุณธรรม  วินัย  โดยเนนกีฬา  นันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาดและการปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

(3)   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกครู  บุคลากรทาง
การศึกษา  และผูรับบริการดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย

(4)   เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษ  ที่เปนการสรางความมั่นคงและประสาน
เครือขายทุกระดับไปสูการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอบขายและภารกิจของกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา  แบงออกเปน  5  กลุมงาน  ดังนี้  กลุมงานธุรการ  กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา  กลุมงานสงเสริมกิจการ  นักเรียน  กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ  กลุมงานสงเสริม
กิจการพิเศษ  มีรายละเอียดดังนี้

ขอบขายและภารกิจ
(1)   งานธุรการ
(2)   กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

ก.   งานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต

ข.   งานสงเสริมแหลงเรียนรู  ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

ค.   งานสงเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบัน
ศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ

ง.   งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จ.   งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉ.   งานสงเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
ช.   งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ
(3)   กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน

ก.   งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
ข.   งานสงเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
ค.   งานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ง.   งานสงเสริมกิจการลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน

นักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
จ.   งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
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(4)   กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ
ก.   งานสงเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ข.   งานสงเสริมการจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพในสถานศึกษา
ค.   งานสงเสริมการพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน

(5)   กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ
ก.   งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ
ข.   งานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ค.   งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
ง.   งานความมั่นคงของชาติ
จ.   งานวิเทศสัมพันธ
ฉ.   งานการปองกันโรคเอดส
ช.   งานสารวัตรนักเรียน

กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  

และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน  โดยยึด
โรงเรียนเปนฐาน  สงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค
(1)   เพื่อใหมีแนวทางการนิเทศ  การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา
(2)   เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
(3)   เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
(4)   เพื่อสงเสริมการพัฒนา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ใหมีคุณภาพ
(5)   เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล

การบรหิารจัดการศึกษา
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(6)   เพื่อสงเสริม  การศึกษา  วิจัย  และพัฒนาใหเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน  ขอบขายและภารกิจของกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  ประกอบดวย  7  กลุมงาน  ดังนี้  กลุมงาน  กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู  กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุมงานสงเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  กลุมงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา  กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  กลุมงาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  รายละเอียดดังนี้

ขอบขายและภารกิจ
(1)   งานธุรการ
(2)   กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู

ก.   งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ

ข.   งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.   งานศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวน

การเรียนรู
(3)   กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา

ก.   งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข.   งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
ค.   งานติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล

การศึกษา
ง.   งานทดสอบทางการศึกษา

(4)   กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ก.   งานสงเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข.   งานศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา
(5)   กลุมงานนิเทศ   ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด

การศึกษา
ก.   งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
ข.   งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา  

สถานศึกษา   หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
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(6)   กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ก.   งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ข.   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ค.   งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา
ง.   งานศึกษาคนควา  วิเคราะห  วิจัย  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
(7)   กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ

นิเทศการศึกษา
ก.   งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
ข.   งานวางแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ค.   งานรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา
กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
เปนหนวยงานที่สรางความเขมแข็ง  การบริหารดานวิชาการ ดานงบประมาณ  

ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  ใหแกสถานศึกษาและหนวยงาน  การศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอันจะนําไปสูคุณภาพ
การศึกษา  บุคลากรในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประกอบไปดวยผูมีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการเปนพิเศษ  มีหนาที่ชวยใหการบริหารจัดการของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก
การบริหารที่ใชกระบวนการประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  เพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
กระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลทางการบริหารจัดการ  และมุงเนน
ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  แสวงหา  และจัดทํานวัตกรรม  รูปแบบ  มาตรฐาน  เทคนิค  วิธีการและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค
(1)   เพื่อชวยเหลือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษา   บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
(2)   เพื่อประสาน สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถ

บริหารจัดการ  ทั้งดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและ
การบริหารงาน ทั่วไป  โดยยึดการบริหารที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน  (School Based Management : 
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SBM)  ขอบขายและภารกิจของกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประกอบไปดวย  
งานการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย แสวงหา  และพัฒนานวัตกรรมการบริหาร  งานระบบขอมูล
สารสนเทศ  งานการประสานการตรวจราชการ  งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งานการสงเสริม สนับสนุน การสรางองคความรู
และเทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบขายและภารกิจ
(1)   งานการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  แสวงหาและพฒันานวัตกรรมการบริหาร
(2)   งานระบบขอมูลสารสนเทศ
(3)   งานการประสานการตรวจราชการ
(4)   งานการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(5)   งานการสงเสริม  สนับสนุน  การสรางองคความรูและเทคนิควิชาชีพ

ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนวยตรวจสอบภายใน
เปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว  เปนเครื่องมือ
ของผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย  
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมีการสอบทานที่ดีสามารถที่จะทําใหการใชทรัพยสินของทาง
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  ประหยัดและโปรงใส

วัตถุประสงค
(1)   เพื่อใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล
(2)   เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารมิใหเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหสํานักงาน

เขตพื้นที่ และสถานศึกษาปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมาย
(3)   เพื่อใหมีการใชทรัพยากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ประหยัด  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได
(4)   เพื่อสรางความมั่นใจแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ในการใชทรัพยสินใหเปนไปตาม  วัตถุประสงค  สามารถแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
ทั้งระบบการใชทรัพยสิน  ระบบการตรวจสอบและระบบขอมูลที่ถูกตอง  เชื่อถือได
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ขอบขายและภารกิจของหนวยตรวจสอบภายในประกอบไปดวย  3  กลุมงาน  
ดังนี้ คือ   กลุมงานธุรการ  กลุมงานตรวจสอบทางการเงินและบัญชี   กลุมงานตรวจสอบ 
การดําเนินงาน

ขอบขายและภารกิจ
(1)   งานธุรการ
(2)   งานตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
(3)   งานตรวจสอบการดําเนินงาน
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
งานสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  เปนงานที่กํากับ  ดูแล  ประสาน  สงเสริม

และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
โดยดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน
เอกชนดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและ
ที่กฎหมายอื่นกําหนด  และดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด  
ขอบขายและภารกิจของกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนประกอบดวย  5  กลุมงานดังนี้  กลุมงาน
สงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน  กลุมงานสงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเอกชน  กลุมงานสงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน  กลุมงานสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษาเอกชน  และกลุมงานสงเสริมดานการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบขายและภารกิจ
(1)   งานธุรการ
(2)   งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
(3)   งานสงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน
(4)   งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
(5)   งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
(6)   งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
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แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

ภาพ 2  โครงสรางการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3)

2.2  ทฤษฎีขององคการแหงการเรียนรู

    ตําราเลมแรกที่กลาวถึงแนวคิดขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  นั้น
เขียนโดย คริส  อาจีริส  (Chris Argyris)  ศาสตราจารยดานจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวารด เขียนรวม
กับ โดนัลด  ชอน  (Donald Schon)  ศาสตราจารยดานปรัชญาแหง  MIT ในป 1978  โดยในตํารา
เลมนั้นไดใชคําวา การเรียนรูเชิงองคการ  (Organizational Learning หรือ OL)  ซ่ึงอาจมุงหมายถึง 
การเรียนรูของคนที่เกิดขึ้นในองคการ ตอมาในป 1990  มีบุคคลที่มีบทบาทในการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิด Learning Organization และเขียนเผยแพรผลงานจนเปนที่ยอมรับคือ ปเตอร  เซ็งกี  
(Peter  Senge)  ศาสตราจารยของ MIT  สหรัฐอเมริกา เปนผูที่ทําการสังเคราะหทฤษฎีและวิธีการ
ตางๆ  เพื่อเผยแพรแนวคิดขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  จนปจจุบันแนวคิด
แนวปฏิบัติตางๆ  ของ Learning Organization  เปนที่นิยมอยางแพรหลาย ในชวงป 1980 – 1990      
มีบทความสวนใหญเปนประเภทการสังเคราะหหรือการประยุกตใชกับองคการ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

การบริหาร
งานวิชาการ

การบริหาร
งบประมาณ

การบริหาร
งานบุคคล

การบริหาร
งานทั่วไป

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูอํานวยการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
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ความตองการของแบบแนวคิดเชิงทฤษฎี Learning  Organization  ไปสูภาคปฏิบัติกันมากขึ้น  
เมอรวิส  (Mirvis.  1996 : 92)  ไดแสดงและชี้ใหเห็นถึงรากฐานเชิงความคิดที่มีอิทธิพลตอ Learning 
Organization  โดยจําแนกแนวคิดตางๆ  ที่มีตอองคการ มารควอดท  (Marquardt.  1996 :170)  
เปนนักวิชาการคนสําคัญที่ศึกษาแนวคิดขององคการแหงการเรียนรู โดยไดเขียนตํารา  Building 
Learning Organization : A Systems Approach to Quantum Improvement and Global Success 
ทั้งนี้ไดเสนอเครื่องมือในการประเมินศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization Profile)  ซ่ึงไดดัดแปลงและพัฒนานํามาใชในองคการตางๆ
    อาจีริส  (Argyris.  1978 : 52)  ไดใหความหมายของ Organizational Learning  (OL)   
วาเปนกระบวนการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอๆ  ในองคการ   ลดทอนในสิ่งที่
เขาเรียกวา  “Defensive routines”  หรือรูปแบบที่ผูคนแสดงออกเปนนิสัยเพื่อ  ปกปองหรือแกตัว

เซ็งกี  (Senge.  1990 :120)  ไดใหความหมายของ  Learning Organization วาเปนองคการ
ที่ความคิดใหมๆ  และการแตกแขนงของความคิดไดรับการยอมรับ เอาใจใส และเปนองคการ
ที่ซ่ึงบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรูไปดวยกันทั้งองคการ

คิม  (Kim.  1993 : 43)  ไดใหความหมายของ Learning Organization  ไวส้ันๆ วาเปน
การเพิ่มพูนความสามารถขององคการเพื่อใหบังเกิดการกระทําที่มีประสิทธิผล

  การวิน  (Garvin.  1993 : 778)  ไดใหความหมายของ Learning Organization วาเปน
องคการที่มีทักษะในการสรางสรรคหาและถายโอนองคความรู และสามารถปรับขยายพฤติกรรม
ที่สะทอนถึงการหยั่งรูและความรูใหมๆ

มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 30)  ไดใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู 
หมายถึง องคการที่มีอํานาจแหงการเรียนรู มีวิธีการเรยีนรูที่เปนพลวัต โดยสามารถ เรียนรู จัดการ 
และใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ ควบคูกับการใชเทคโนโลยี  ที่ทันสมัยควบคูดวย
 สรุปวา  องคการแหงการเรียนรู หมายถึง  องคการที่คนในองคการ เรียนรูอยางตอเนื่อง   
มีวิธีการเรียนรูไปดวยกัน ซ่ึงสมาชิกในองคการเพิ่มขีดความสามารถของตนทั้งในระดับบุคคล 
ระดับกลุม และระดับองคการ เพื่อนําไปสูจุดหมายที่บุคคลในระดับตางๆ  ตองการอยางแทจริง    
โดยใชความรูประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ

2.2.1  ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู
             ผลการวิจัยของ มารควอดท และเรยโนลด  (Marquardt & Reynolds.  1994 : 
31-32)  พบวาบริษัทแหงการเรียนรูระดับโลก  (Global Learning Company)   กอใหเกิดการเรียนรู
ขององคการ 11 ลักษณะคือ
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          1)   โครงสรางที่เหมาะสม  (Appropriate Structure)  โครงสรางที่เล็กและคลองตัว 
ปราศจาก   คําอธิบายลักษณะงาน  (Job Description)  ที่ตายตัวปราศจากการบังคับบัญชาที่เนน
การควบคุมมากเกินไปและกระบวนการทํางานที่ซํ้าซอนกัน  องคการตองมีโครงสรางแบบองครวม  
(Holistic Structure)
          2)   วัฒนธรรมการเรียนรูขององคการ  (Corporate Learning Culture)   การเรียนรู
ในเรื่องความตระหนักในตน  (Self-Awareness)   การใครครวญ  (Self-Reflective)  และอีกประการ
คือ  การสรางสรรค  (Creative Way)  วัฒนธรรมขององคการตองใหรางวัลพิเศษแกนวัตกรรมและ
สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณสนับสนุนใหมีการยอนกลับของขอมูล  มีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองแกทุกคน ใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยาง ในการทํางาน
    3)   การเพิ่มความรับผิดชอบในงานใหแกพนักงาน  (Empowerment)  คือ  การให
มีศักยภาพในการเรียนรู  การตัดสินใจแกปญหาของตนเองมีความคิดสรางสรรค  และมีศักยภาพ
ในการเรียนรูภายใตกลยุทธและแผนขององคการ
    4)   การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)  การพัฒนา Scenario 
เกี่ยวกับอนาคตที่เปนไปไดการสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมในฐานะการเรียนรูโดยเจตนา
และการเลือกเปาหมายในสภาพแวดลอมวาจะเลือกเรียนรูอะไร
    5)   การสรางและถายโอนความรู  (Knowledge Creation and Transfer)  การสราง
ความรูใหมที่นอกจากจะเกี่ยวของกับวัตถุประสงค ขาวสารภายนอกแลวยังรวมถึงการเรียนรูภายใน
และการหยั่งรูทางความคิดของแตละบุคคล
    6)   เทคโนโลยีการเรียนรู  (Learning Technology)   การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาชวยในการเรียนรู  เชน การใชการสื่อสารทางไกลมาใชในการเรียนรูระยะไกล ใชปญญา
ประดิษฐเพื่อชวยถายโอนการเรียนรูไปทั่วท้ังองคการ
    7)   คุณภาพ  (Quality)  การที่องคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพ
โดยรวมที่เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ซ่ึงทําใหผลการเรียนรูทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจกลายเปน
ผลงานที่ดีขึ้น
   8)   กลยุทธ  (Strategy)  ไดแก  การใชกลยุทธการเรียนรูโดยเจตนา และการเรียนรู
เชิงปฏิบัติการ  (Action Learning)  เปนจิตสํานึกขององคการควบคูไปกับการทํางาน
    9)   บรรยากาศสนับสนุน  (Supportive Atmosphere)  ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพ
ความเปนมนุษยที่เต็มเปยม  การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  การยอมรับในความแตกตาง
ของบุคคล   ความเทาเทียมกัน แรงงานที่มีประชาธิปไตยและความเปนมนุษย  โดยมีความสมดุล
ระหวางความตองการของบุคคล  และองคการ
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     10)   การทํางานเปนทีมและการทํางานแบบเครือขาย  (Teamwork and Net-
working)  การตระหนักถึงความรวมมือ  การแบงปน  การทํางานเปนทีม  การทํางานแบบเครือขาย
เปนการทํางานที่มิใชเพียงแตการแกปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาวและริเร่ิมสิ่งใหม

11)   วิสัยทัศน  (Vision)   การเนนการเรียนรูเร่ืองที่เปนทิศทางที่ตองการรวมกัน
ขององคการ

2.3  องคการแหงการเรียนรู  5  ดาน
    

มารควอดท  (Michael J. Marquardt.  1996 : 35)  มีความคิดวาองคการที่จะไดเปรียบ 
ในการแขงขันแบบยั่งยืนไดในสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปนั้น จําเปนอยางยิ่งที่องคการจะตอง
เรียนรูไดดีกวาและเร็วกวา จากประสบการณมากกวา  8 ป ที่เกี่ยวของกับ 50 บริษัทที่เปนองคการ
แหงการเรียนรูรอบโลก จากการวิเคราะหบทความกวารอยบทความและหนังสือที่เกี่ยวกับองคการ
แหงการเรียนรูทั้งหมดที่ผานสายตาทําให  มารควอดท  (Marquardt)  สามารถรวบรวมองคประกอบ
ของการเปนองคการแหงการเรยีนรู  มีองคประกอบ 5  ดาน คือ
  2.3.1   การเรียนรู  (Learning)  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  (Learning Dynamics)
  2.3.2   องคการ  (Organization)   การแปรรูปองคการ  (Organization Transformation)
  2.3.3   สมาชิกในองคการ  (People)  การใหอํานาจแกบุคคล  (People Empowerment)
  2.3.4   ความรู  (Knowledge)   การจัดการความรู  (Knowledge Management)
  2.3.5   เทคโนโลยี (Technology)  การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  (Technology Application)
 ซ่ึงองคประกอบทั้ง  5  ดานนี้มีความสัมพันธกัน โดยจะตองมีการพัฒนาไปพรอมกัน   
ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภาพ  ไดดังภาพ  3
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ภาพ 3  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 50)

องคประกอบทั้งหาดานนี้   มารควอดท  (Marquardt)  มีความเห็นวาองคประกอบ 
ที่สําคัญที่สุด คือ พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  (Learning Dynamics)  ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นได 
ในระดับบุคคล  ทีมงาน  และองคการ เพราะการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญ หากสามารถสงเสริม 
ใหเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่องและยั่งยืนแลวจะเปนพื้นฐานอันสําคัญของการพัฒนาองคประกอบ 
ในดานอื่นอีกสี่ดาน  หากวาการเรียนรูที่ตอเนื่องและยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วถึงในระดับบุคคล  ทีมงาน  
และองคการแลวจะสงผลใหสามารถจัดการกับความรู และเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหองคการนั้นๆ  กาวไปสู  “องคการแหงการเรียนรู”  โดยที่องคประกอบขององคการ 
แหงการเรียนรูแตละองคประกอบสามารถอธิบายไดดังนี้

ดานที่  1  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน
  ในองคการตองมีการสงเสริมพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคการ  
(Learning Dynamics)  ซ่ึงเปนองคประกอบหลักที่สําคัญที่สุด  ดังภาพ 4

องคการ คน

ความรู เทคโนโลยี

การเรียนรู
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ภาพ 4  ระบบยอยของการเรียนรูเพื่อสรางองคการแหงความรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 51)

               ซ่ึงพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงานนั้น มีองคประกอบ  3 ประการ คือ
    1)   ระดับการเรียนรู
    2)   รูปแบบการเรียนรู
  3)   ทักษะในการเรียนรู

การเรียนรู

ระดับ
• บุคคล

• ทีมงาน

• องคการ

รูปแบบ
• การปรับเปลี่ยน

• การวางแผนลวงหนา

• การทบทวนแผน

• การลงมือปฏิบัติ

ทักษะ
• การเรียนรูของสมาชิกใน

องคการ

• โลกทัศนที่มองตามโลก
เปนจริง

• การมองวิสัยทัศนรวมกัน
ของคนในองคกร

• การเรียนรูเปนทีม

• การคิดเปนระบบ

• การสนทนา
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1)   ระดับในการเรียนรู แบงเปน 3 ระดับ  คือ  บุคคล  ทีมงาน และองคการ  ซ่ึงมี
ความสัมพันธกัน  ดังภาพ  5

ภาพ  5  ความสัมพันธของระดับการเรียนรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 68)

  2)   รูปแบบของการเรียนรูในองคการ  แบงไดเปน 4  วิธีการเรียนรู  คือ
        (1)  การเรียนรูจากการปรับเปลี่ยน การประยุกต  (Adaptive  Learning)
     (2)  การเรียนรูดวยการวางแผนลวงหนา  (Anticipatory  Learning)
     (3)  การเรียนรูจากการทบทวนการเรียนรูที่ผานมา  (Dutero  Learning)
        (4)  การเรียนรูจากการปฏิบัติ  (Action  Learning)

• การผสมผสานปริมาณและคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน

• สรางสรรคและประสานชองวาง
ของการเรียนรู

• การใหอํานาจแกพนักงาน

• คํานึงถึงการสนับสนุนความกาวหนา
• สรางสรรคโอกาสในการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง

สรางสรรค
แลกเปลี่ยน
สิ่งที่ไดรับ

องคการ

ทีมงาน

บุคคล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

31

  3)   ทักษะในการเรียนรู ประกอบดวย  6  องคประกอบ ซ่ึงในหาองคประกอบแรก 
เปนวินัย  5 ประการ  (The Fifth Discipline) ตามแนวคิดของ ปเตอร  เซ็งกี  (Peter  Senge) อันไดแก
     (1)   การเรียนรูของสมาชิกในองคการ  (Personal  Mastery)
     (2)   โลกทัศนที่มองโลกตามความเปนจริง  (Mental  Model)
     (3)   การมีวิสัยทัศนรวมกันของคนทั้งองคการ  (Shared  Vision)
     (4)   การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning)
     (5)   การคิดเปนระบบ  (Systems Thinking)
    และอีกองคประกอบ คือ  (6)  การสนทนาแบบมีแบบแผน  (Dialogue)
  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  มารควอดท  (Marquardt)  ไดใหทัศนะวา 
องคการจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู ตองสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู มีการอบรมและ
เรียนรูวิธีการทํางานเปนทีม ประกอบกับบุคลากร จะตองมีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู และรูวิธี
การเรียนรู  (Learning how to learn)  สามารถมีวิธีการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูใหกับตนเอง  
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู ความสามารถ ในการคิด และปฏิบัติงานที่สลับซับซอนรวมกับ 
ทีมงาน ไดอยางเปนระบบ
        ยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคการเพื่อนําไปสูการเรียนรู
   มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 94-99)  ไดเสนอและกําหนดยุทธศาสตรเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงองคการไปสูการเรียนรู 10  ประการ ดังนี้

1)   จัดการประชุมกําหนดทิศทางในอนาคต เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนเกี่ยวกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูขั้นตอนแรกที่สําคัญสําหรับการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ
ภาวะผูนําและการมีสวนรวมของสมาชิก  ลูกคา  ผูจําหนาย และผูมีสวนรวมในการสรางองคการ
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู  การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนจะทําใหการพัฒนาองคการไปสูการเรียนรู
ใหใกลเคียงกับความจริงเร็วข้ึน การประชุมเพื่อคนหาแนวทางในอนาคตสามารถนําคนทั้งหลาย 
ฝาฟนอุปสรรคไปสูความสําเร็จ  ในการเปลี่ยนแปลง การใหอํานาจ การมีวิสัยทัศนรวมกัน และ
การปฏิบัติงานรวมกันภายในองคการ

การวางแผนและการจัดการประชุมที่ดี ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการจัด
รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู  สวนวิสัยทัศน จะสงผลตอนโยบายและการปฏิบัติของ
องคการ  การเรียนรูจึงเปนเปาหมายขององคการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพทางบริการ

2)   มีระดับการจัดการเรียนรูที่ดีจะชวยสนับสนุนการเปนองคการการเรียนรู 
และโครงการการเรียนรูที่ดีที่สุด  การจัดการที่ดีจะชวยสนับสนุนองคการเรื่องวิสัยทัศน โครงสราง 
ยุทธศาสตรและวัฒนธรรมองคการ และสําคัญมากที่องคการตองเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนและคานิยม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

32

ตลอดจนวิธีการดําเนินงาน  เชน  ปายประกาศ โปสเตอร  จุลสาร วิดีโอ สัญลักษณ ฯลฯ  ทรัพยากร
ทางมนุษย และเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทําใหเปนจริง

ผูบริหารที่ดีควรสนับสนุนการเรียนรูที่มีความรวมมืออยางกวางขวาง  การจัด
องคการแหงการเรียนรูเปนแนวทางที่มีพลังมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน และการกระตุน
สมาชิกในองคการใหเห็นความสําคัญ

3)   การสรางบรรยากาศความรวมมือเพื่อการเรียนรูที่ตอเนื่อง ไดแก การกําหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรูใหเปนจุดประสงคที่สําคัญขององคการ  การสรางวัฒนธรรม
การพัฒนาอยางตอเนื่อง  การไมปกปดปญหา และความผิดพลาดไว  การแสดงความหวงใย
กับการพัฒนาบุคคลทั้งหมด  การเพิ่มเครือขายขอมูลสารสนเทศ  การชวยสรางนิสัยใฝเรียนรู 
การมองวาการกระทําที่ผิดพลาดเปนโอกาสสําหรับการเรียนรู

4)   การสรางนโยบายและโครงสรางการเรียนรู  ไดแก  การลดขอจํากัดและ
กระบวนการที่ไมจําเปนออก  การลดขนาดของหนวยงานใหเล็กลง  การลดความเครงครัด
ในการควบคุมนโยบายเพื่อใหมีการยืดหยุนมากขึ้น  การกําหนดโครงสรางและขจัดขอจํากัด
ขององคการ การลดการแบงแยกชั้นมากเกินไป การจัดการดําเนินการอาศัยโครงการตางๆ  
การสงเสริมใหหนวยงานมีความคิดสรางสรรคเปนของตนเอง และการขจัดระบบราชการ
และระบบที่บกพรอง
 5)   การตระหนัก และการใหรางวัลความดีความชอบตอการเรียนรูแบบเฉพาะ
บุคคลและแบบเปนทีม กฎเกณฑที่ดีที่สุดในการจัดการ  คือ ใครทําคนนั้นไดรางวัล และสิ่งที่
ตรงขาม คือ คนที่ไมไดรับรางวัลก็จะถูกมองขามไป ดังนั้นองคการจึงระบุแนวทาง เพื่อใหรางวัล
กับการเรียนรูแบบเฉพาะบุคคลและแบบเปนทีม โดยเฉพาะการสงเสริมประสบการณใหมและ
ความคิดใหมๆ  ในการเปนครูนักฝกอบรม และทีมงานเพื่อการเรียนรู การตระหนักถึงปริมาณ
และคุณภาพของการเรียนรู เปนผลดีตอองคการในดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การบริการ
และความสัมพันธภายในองคการ

6)   การกําหนดใหการเรียนรูเปนนโยบายและกระบวนการขององคการการเปลี่ยน
องคการไปสูองคการแหงการเรียนรู  จําเปนตองมีการรวบรวมความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดานการผลิต การตลาด การจัดการ การเงิน ทรัพยากรบุคคลฯลฯ การกําหนดนโยบายที่ดี  ไดแก 
การแลกเปลี่ยนการเรียนรูในโครงการตางๆ  ผูบริหารควรรับการสงเสริมหลักการเรียนรู และ
มีความรอบรู  สมาชิกเปนผูรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ สมาชิกมีโอกาส เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดใหมๆ  กับการแกปญหา การพัฒนาตนเอง และความเปนผูนํากับการมีวิสัยทัศน
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7)   การสรางศูนยการสาธิต และโครงการที่ยอดเยี่ยม  ยุทธศาสตรที่ดีอยางหนึ่ง  
คือ  การสรางศูนยการสาธิตเพื่อการหมุนเวียนงานชวยพัฒนาแนวปฏิบัติงาน  การหมุนเวียนงาน  
อยางเปนระบบ   การสงเสริมการสรางโครงการสาธิต  ซ่ึงจะนําไปสูการทดสอบความคิด  นโยบาย 
กระบวนการ  ผลิตภัณฑ  และการบริการที่ดี

8)   การวัดขอบเขตทางการเงิน กับกิจกรรมของการเรียนรู  กฎเกณฑที่สําคัญ
ในดานการจัดการ  คือ  ใครทําคนนั้นถูกตรวจสอบ ดังนั้นองคการแหงการเรียนรูไมไดวัดเพียงแค
ดานการเงิน  กําไรการลงทุน  คาใชจาย แตรวมถึงขอบเขตเกี่ยวกับคุณภาพและความพอใจ
ของผูบริหาร และควรคํานึงถึงการวัดมาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญ และการมองหา
รูปแบบที่เหมาะสมกับการเรียนรู

9)   การใหเวลา  โอกาส และการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู การเรียนรู
ในองคการไมไดรับการผลักดันอยางรวดเร็ว  เพราะการสรางสรรคที่เปนธรรมชาติของบุคคล
ไมสามารถกระตุนไดทันที และการเปลี่ยนความคิดที่ยากเกินไปจะทําใหเกิดความเครียดได 
กลุมการเรียนรูตองการมองหาจุดหมายปลายทางการเรียนรู บุคคลตองการเวลาในการวางแผน 
ตองการโอกาสจากสภาพภายนอกทางสังคม และทางดานจิตใจเพื่อการฟงและการสรางสรรค 
ซ่ึงบางองคการอาจสงเสริมใหสมาชิกมีเวลาพักผอนกับผูบริหาร หรือศึกษาที่ศูนยฝกอบรม

10)   การกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรูอยางตอเนื่องและทุกสถานที่  เชน  
การสงเสริมการประชุมเพื่อใหการเรียนรู การฝกฝนดานการเรียนรู  การจัดสรรเวลาในการประชุม 
และจัดโครงการเพื่อการเรียนรู  การจางบุคคลภายนอกใหมาเสนอความคิดใหมๆ  การสราง
ยุทธศาสตรการเรียนรูที่เหมาะสมกับโครงการ การจัดการมีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน
       ดานที่ 2   การแปรรูปองคการ  (Organization  Transformation)  องคการตองมี
การปรับปรุงการคิดรวมกันโดยใชวิสัยทัศน กลยุทธ รวมทั้งโครงสรางที่เหมาะสม ในการพัฒนา
สายการบังคับบัญชาไมซับซอน  ทําใหภาพรวมในอนาคตเปนจริง และตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปโฉมใหมในทุกองคประกอบยอยเพื่อเอื้อตอการเรียนรู  ดังภาพ  6
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ภาพ  6  ระบบยอยขององคการเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 134)

 องคประกอบองคการเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรูประกอบดวย
                    1)   วิสัยทัศน  (Vision)
                 2)   วัฒนธรรมองคการ  (Culture)

     3)   โครงสรางขององคการ  (Structure)
     4)   กลยุทธขององคการ  (Strategy)

        1)   วิสัยทัศน  (Vision)  เปนภาพในอนาคต และความตองการที่จะมุงไปสู
ความปรารถนาของสมาชิกทั้งองคการ  ซ่ึงสมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตน
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคการ  ซ่ึงจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิก   
ที่มีความคาดหวังตอความเปลี่ยนแปลง  และมุงมั่นปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ
  สรุป  วิสัยทัศน  คือ  ความคาดหวังหรือภาพอนาคตที่บุคคล กลุม และ
องคการรวมกันสรางหรือคาดการณขึ้นเพื่อกําหนดจุดรวมในการที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่สรางหรือคาดการณไว
  คุณลักษณะวิสัยทัศนที่ดี
  มารควอดท  (Marquardt. 1996 : 69)  กลาววา  วิสัยทัศนขององคการแหง
การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญมาก วิสัยทัศนจะตองเปนวิสัยทัศนรวม  (Shared Vision)  ตองมุงเนนและ

องคการ

วัฒนธรรมวิสัยทัศน

กลยุทธโครงสราง
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ใหความสําคัญตอการเรียนรู วิสัยทัศนตองนําไปสูการคิดเชิงกลยุทธและการวางแผนขององคการ
โดยตองเกิดจากความรวมมือระหวางผูบริหาร  บุคลากร และผูมีสวนไดเสียทุกระดับ ไดชวยกัน
พัฒนาขึ้นมา วิสัยทัศนกอใหเกิดความคิดริเร่ิมกลาเสี่ยง  (Risk Taking)  และคิดคนสิ่งใหมๆ  ใหเกิด
ขึ้นกับองคการ  (Experimental)
  2)   วัฒนธรรมองคการ  (Culture)  เปนความเชื่อ  ความคิด  และวิธีปฏิบัติของคน
ในองคการ  คานิยม  บรรทัดฐานที่องคการเปน  ลวนแลวแตเปนวัฒนธรรมองคการทั้งสิ้น
  มารควอดท  (Marquardt. 1996 : 69-71)  กลาววา  ในองคการแหงการเรียนรู 
ความเชื่อ คานิยมตองปรับเปลี่ยนเปนวัฒนธรรมการเรียนรู ระบบคานิยมตางๆ  ตองสงเสริม
การเรียนรู   ซ่ึงระบบดังกลาว ไดแก  บรรยากาศองคการที่เนนคุณคา และใหรางวัลกับการเรียนรู 
มีการแบงความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางทั่วถึง มีความไววางใจและเนนความมีอิสระแหงตน  
(Autonomy)   สงเสริมการสรางนวัตกรรม การคิดคนสิ่งใหม และการกลาเสี่ยง  (Risk Taking)  
สรางพันธะผูกพัน  ดานงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนา รวมมือ สรางสรรค ปรับปรุงผล
ผลิต และการบริการอยางตอเนื่อง รับผิดชอบตอความเปลี่ยนแปลง มุงเนนคุณภาพชีวติการทํางาน 
(Quality of  Worklife)
        3)   โครงสรางขององคการ  มารควอดทและเรยโนลด  (Marquardt & Reynold. 
1994 : 53)  กลาววา  องคการแหงการเรียนรูตองมีโครงสรางที่เหมาะสม  ลักษณะเปนแนวราบ  
(Flat)  มีการติดตอสัมพันธกัน  มีการกระจายขอมูลขาวสาร  สามารถติดตอส่ือสาร  รวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ
        4)   กลยุทธ  (Strategy)  เปนวิธีการออกแบบใหเหมาะสมตอการกําหนดจุดหมาย
ปลายทางในอนาคต หรือส่ิงที่ตองการจะเปนอนาคต เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหองคการเปน
องคการแหงการเรียนรู
 มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 25)  กลาวถึงกลยุทธวา  เกี่ยวของกับแผน
ปฏิบัติ วิธีการ เทคนิค และเปนตําแหนงที่กาวยาง ที่ใชเพื่อบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายองคการ 
ในองคการแหงการเรียนรู   กลยุทธที่ใช คือ การมุงเนนในการไดมา การถายโอน และการใช 
การเรียนรูในการปฏิบัติงานขององคการในทุกๆ  ดาน
  มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 74)  กลาววา  ในองคการแหงการเรียนรู
ควรใช กลยุทธดังตอไปนี้
  (1)   มุงใหการเรียนรูเกิดขึ้นทั่วทั้งองคการเพื่อความสําเร็จของบุคคลและ
องคการ

 (2)   สรางการเรียนรูในทุกหนวยปฏิบัติ และทุกกิจกรรมขององคการ
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(3)   สรางความเชื่อมโยง สัมพันธ ระหวางนโยบายการพัฒนาบุคลากรกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรู

(4)   ใหความสําคัญกับการเรียนรูและรางวัล
(5)   วัดสิ่งที่ไดและผลกระทบจากการเรียนรู
(6)   สรางโอกาสในการเรียนรูใหมากที่สุด
(7)   ใหเวลากับการเรียนรูแกบุคลากรทุกหนวย ทุกงานในองคการ
(8)   สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
(9)   เพิ่มการเรียนรู จากการปฏิบัติงานใหมากขึ้น
สรุปไดวา   กลยุทธเปนวิธีการที่สรางใหองคการเกิดการเรียนรู และเปน

องคประกอบสําคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรู
ดานที่ 3   การใหอํานาจแกบุคคล  (People Empowerment)  ซ่ึงมีผลตอสมาชิก

ที่อยูในองคการ และเอื้อตอการสรางองคการแหงการเรียนรู   ดังภาพ  7

                                                              ikpdki

ภาพ 7  ระบบยอยของสมาชิกองคการเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 58)

    

พนักงาน

ชุมชน

ลูกคาผูบริหาร

บริษัทผูแทน
จําหนาย

คูคาทางธุรกิจ

สมาชิก
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การใหอํานาจแกบุคคล  มารควอดท  (Marquardt)  ไดใหความสําคัญแกพนักงาน
ทั้งในระดับปฏิบัติการ และผูบริหาร  ลูกคา  บริษัทผูแทนจําหนาย  คูคาทางธุรกิจ  และชุมชน
ลวนแลวแตตองมีการเรียนรูรวมกันจะเห็นไดวาองคการในสมัยนี้จะมีความสัมพันธกัน
เปนเครือขายและมีการทําประโยชนใหกับสังคม  และชุมชน  มารควอดท  (Marquardt)  ไดให
ทัศนะวา องคการแหงการเรียนรูนั้น  ผูบริหารทําหนาที่เปนพี่เล้ียง  ผูสอนแนะ และมีการทํางาน
รวมกับผูปฏิบัติงานเปนทีมตองมีการเรียนรูและแกปญหารวมกัน  พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
กับผูมาติดตอเพื่อรับทราบแนวคิดและเปนแนวทางการเรียนรูที่จะพัฒนาผลผลิตหรือบริการ 
นอกจากนี้  องคการตองมีการเรียนรูจากแหลงตางๆ  เชน ลูกคา คูแขงทางธุรกิจ  และตองให
ความสําคัญในการสงเสริมใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและการฝกอบรมดวย
  ยุทธศาสตรเพื่อการเอื้ออํานาจและการพัฒนาความสามารถในองคการแหง
การเรียนรู

มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 122-127)  ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการเอื้อ
อํานาจและการพัฒนาความสามารถในองคการแหงการเรียนรู 10 ประการ  ดังนี้

1)   นโยบายการพิจารณาใหรางวัลกับบุคลากรที่เปนผูใฝเรียนรู  องคการจํานวน
มากที่ ไมมีการพิจารณาใหรางวัลตอบแทนแกผูใฝเรียน  อยางไรก็ตามองคการแหงการเรียนรู
ยังมีบุคคลที่สนับสนุนบุคลากรใหเรียนรู และการใหโอกาส  องคการจะแสวงหาผูนําที่มีศักยภาพ 
จากบรรดาสมาชิกที่ใฝเรียนรูและมีประสบการณ  อยางไรก็ตาม  สมาชิกที่ไมตองการที่จะเรียนรู
อาจจะไดรับการสงเสริมโอกาสจากภายนอกองคการดวย

2)   การสรางทีมงานที่สามารถการจัดการดวยตนเอง  องคการแหงการเรียนรู
การสรางทีมงานที่มีการจัดการดวยตนเอง  เชน  มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน  และเขาใจกระบวนการเอื้อ
อํานาจในการตัดสินใจ  มีทักษะความชํานาญในการทํางานเปนกลุม  ความเขาใจกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และหนาที่ภายในกลุม  มีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการทํางานเปนทีม
และติดตอส่ือสารกับภายนอกองคการ  ความสามารถในการจัดการทีมงานดวยนโยบาย  
กระบวนการและระบบองคการ  ความเชื่อมั่นภายในกลุม  โดยไมคํานึงถึงขอบกพรองเล็กๆ  นอยๆ  
และมีความยืดหยุนในดานการทํางานเปนทีม

3)   การใหอํานาจกับพนักงานตอการเรียนรูและการผลิต  บอยครั้งที่การใหอํานาจ
เปนเพียงขอตั้งใจเพื่อการจัดการเทานั้น  ส่ิงที่สําคัญคือ การวางแผนการปฏิบัติงานดวยการใช
ความคิดใหนอยลงและออกความคิดใหมากขึ้น  อยางไรก็ตามองคการแหงการเรียนรูจะใหอํานาจ
สมาชิกดานความรูเกี่ยวกับการเงิน  เทคนิค  และขอมูลอ่ืนๆ  เพื่อพัฒนาดานสติปญญา ความรับผิด
ในหนาที่การงาน  การใหอํานาจ  คือ  การสนับสนุนการพัฒนาความคิดใหมๆ  ทีมงานสามารถ
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จัดการทุกอยางโดยไมตองการจัดการจากผูบริหาร  เพราะการใหอํานาจนี้ชวยสงเสริมสมาชิก
ใหมีการพัฒนามากขึ้น  ตัดสินใจไดเร็วขึ้น  และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

4)   การสงเสริมใหผูนําทําตัวเปนแบบอยางในดานการเรียนรู  ผูบริหารควรแสดง
ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเรียนรู  เพื่อเปนแบบอยางในเรื่องการอาน การฟง 
การสงผลกระทบ  การศึกษา และการเขารวมโครงการเกี่ยวกบั การเรียนรู ผูบริหารควรพัฒนา
ทักษะความเปนผูนําดานการสรางวิสัยทัศนและการคิดอยางเปนระบบ และผูบริหารควรเรียนรู
จากสมาชิกและยอมรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานดวย ควรมีการพัฒนาเครือขายสําหรับผูเรียนรู
และผูบริหารจากองคการตางๆ  และควรเปดใจยอมรับความผิดพลาดและหาโอกาสเพื่อการเรียนรู

5)   การแนะนําผูนําไปสูกระบวนการและโครงการการเรียนรูที่ดีเยี่ยม  ความ
รับผิดชอบของผูบริหารในองคการแหงการเรียนรู คือ การสรางบรรยากาศที่สงเสริมดานการเรียนรู 
ไดแก สงเสริมความคิดของสมาชิก และเสนอแนะแนวทางที่ดี สนับสนุนการใหอํานาจกับสมาชิก   
การสรางทีมงานที่ดี  การยุติขอขัดแยงตางๆ   การสนับสนุนหรือการใหรางวัลทางดานการเรียนรู 
การสงเสริมการสรางประสบการณที่สงผลตอการเรียนรู พูดคุยเกี่ยวกับดานการเรียนรูบอยๆ  
การสรางการเพิ่มโอกาสการเรียนรูทุกที่ ทุกเวลา เมื่อเกิดคําถามหรือปญหา พยายามใหสมาชิก
หาทางแกไขหรือหาคําตอบเอง  หลีกเลี่ยงที่จะสอน หรือควบคุมสมาชิก  และพยายามลดผลกระทบ
ทางดานลบตอพนักงาน
            6)   การสรางความสมดุลในการเรียนรู และการพัฒนาบุคคล  หรือองคการ  
องคการแหงการเรียนรูตองสรางความสามารถดานการปฏิบัติงานใหกับทั้งแตละบุคคลและองคการ  
โดยการเสริมการพัฒนาบุคคลพรอมกัน  เชน  การออกกาํลังกาย  การใหคําปรึกษา  การจัดการ
ดานการบริการดูแลสุขภาพอนามัยของสมาชิก

7)   การสงเสริมและกระตุนใหมีสวนรวมในองคการแหงการเรียนรู  ลูกคาเปน
แหลงหนึ่งของขอมูลดานการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการพัฒนาคุณภาพองคการแหงการเรียนรู  
สงเสริมดานการเรียนรู  จึงมีการเผยแพรขอมูลไปยังลูกคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ  
การเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรู  จะทําใหลูกคาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
การบริการ  วิสัยทัศนทางเลือกใหม  เชน  ธนาคารจะใหความรูดานเงินกูและดานการลงทุน  สวน
สัตวทําใหเราไดเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการดูแลใหอาหารสัตว  บริษัทคอมพิวเตอรจะให
เทคโนโลยีเพื่อการฝกอบรมจนนําไปสูการใชงาน  ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรูไมเพียงทําใหลูกคา
เกิดการเรียนรูเทานั้นแตยังสรางประโยชนตามมาอีกมากมาย

8)   การใหโอกาสทางการศึกษากับชุมชน  ชุมชนจะเปนแหลงที่สําคัญสําหรับ
การเรียนรูของสมาชิก  และลูกคาในปจจุบันและในอนาคต  การพัฒนาชุมชน  เชน  การใหชุมชน
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มีสวนรวมในโครงการความรวมมือในการฝกอบรม  การติวและรวมสอนในชั้นเรียน  การสงเสริม
การเรียนรูสถาบันทางการศึกษา  หรือหนวยงานอื่นๆ

9)   การสรางการเรียนรูในระยะยาวกับสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือ
สถานประกอบการเปนสวนหนึ่งของการแสดงแหลงความคิดใหมๆ  ขอมูล  และโครงการตางๆ  
หรือการบริการขององคการนั้นๆ  ดังนั้นการสนับสนุนแหลงขอมูลทางการศึกษาจะกอใหเกิดผลดี
ตอองคการ
            10)   การขยายการศึกษาใหถึงจุดสูงสุดจากองคการความรวมมือ  บริษัทสวนใหญ
ในสหรัฐอเมริการวมมือกับบริษัทอื่นๆ  เพื่อการสรางโอกาส  ผลประโยชน  ในดานการตลาด
มากกวาระยะเวลาที่จํากัด   อยางไรก็ตามบริษัทที่สนับสนุนดานการเรียนรู ก็มองเห็นประโยชน
ในระยะยาวของความรวมมือในการสรางการเรียนรู   ดังนั้นบริษัทเหลานั้นจึงปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังนี้  คือ  พิจารณาวาควรเรียนรูอะไรจากองคการความรวมมือ  เรียนรูวาทักษะอะไรที่อาจสรางขึ้น
ไดในองคการและจะสรางทักษะเหลานี้ไดอยางไร  สรางจุดประสงคในการเรียนรูโดยเฉพาะ  
และการมีสวนเกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล  ที่เอื้อตอการเรียนรู
 ดานที่ 4  การจัดการความรู  (Knowledge Management)  ในดานการจัดการและ
การถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อสรางองคการแหงการการเรียนรู  ดังภาพ  8

ภาพ 8  ระบบยอยขององคการความรูเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 59)

ความรู

การจัดหาความรู การสรางสรรค

การเก็บรวบรวม
การถายทอด

และการนําไปใช
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ความรูในการบริหารจัดการ  มารควอดท  (Marquardt)  ไดใหทัศนะวา องคการ
จะตองมีระบบการจัดการกับความรูในองคการตั้งแตการจัดหาความรูจากแหลงภายในและภายนอก
องคการ  แลวนํามาสรางสรรค ใหสามารถใชไดกับองคการของเรา เมื่อเหมาะสมแลวตองมีระบบ
ที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว  ตอจากนั้นนํามาถายทอดหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนและ
มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ซ่ึงสามารถสรุปรวมเปนแผนภาพใหเห็นกระบวนการ  ดังภาพ  9

ภาพ 9  ขั้นตอนในการจัดการกับความรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 244)

 ความรูในการบริหารจัดการจึงเปนการจัดหาองคความรูจากแหลงตางๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกองคการมาเก็บรวบรวม  และนํามาถายทอดอยางเปนระบบและเกิดประโยชน  
มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน  เพื่อนํามาสรางสรรคและประยุกตใชกับองคการ
               ยุทธศาสตรเพื่อการจัดการความรู
 มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 150 – 155) ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการจัดการ
ความรู 10  ประการ  ดังนี้

1)   การสรางความคิดหวังใหสมาชิกมีความรับผิดชอบกับการรวบรวม  และ
การถายโอนความรูในองคการหนวยการเรียนรู  สมาชิกควรไดรับการสงเสริมใหใชขอมูล

ขอมูลการจัดหาความรู

การถายทอดและ
การนําไปใช

สรางสรรคขอมูล

การเก็บรวบรวม
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สารสนเทศที่มีอยูรวมกัน  สมาชิกควรตระหนักวาความรูสงผลดีตอการเจริญเติบโตขององคการ 
ซ่ึงความรูนี้  อาจ ไดรับจากรูปแบบที่เปนทางการ  เชน  การประชุมทางอินเตอรเน็ต  หรือใน
หนังสือพิมพ และวารสาร ฯลฯ  บางองคการมีการสนับสนุนและใหรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย  เพื่อให
สมาชิกตระหนักถึงการวิเคราะหความสําคัญของการเรียนรู  การสนบัสนุนใหใชเวลาวางจากงาน
เพื่อการเรียนรู  การพักรอนที่จัดใหมีการเรียนรูนโยบายขององคการ

2)   การรวบรวมความรูที่มีระบบจากภายนอกองคการ  องคการแหงการเรียนรู
ตองพยายามหลีกเลี่ยงความบกพรองที่ไมไดคาดคิดไว  และแสวงหาทรัพยากรภายนอกที่เปนระบบ  
เพื่อรวบรวมขอมูลการชวยเหลือดานการดําเนินงานขององคการ  ความรวมมือจากภายนอก
เปนพันธกิจที่ทําใหเกิดการเขาใจการปฏิบัติงาน และทักษะที่แตกตางขององคการอื่นๆ  โดยเฉพาะ
การเขารวมการประชุมสัมมนาตางๆ  บางองคการมีการสรางเครื่องมือเพื่อการวัดความสําคัญ
ของการเรียนรู และ ตรวจสอบเปรียบเทียบกับองคการอื่นที่ไดรับรางวัลดีเดน และประสบ
ความสําเร็จดานคุณภาพ การอุทิศตนของสมาชิก นวัตกรรม การเติบโต และความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

3)   การจัดการเรียนรูเพื่อการรับรูและการแลกเปลี่ยนความรู องคการแหง
การเรียนรูมีการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของการเรียนรูภายในองคการ  เชน 
จัดแรลล่ีใหกับสมาชิกหรือทีมงานเพื่อสงเสริมใหมีสวนรวม และการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการใหบริการยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู ไดแก ทบทวนการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
การแขงขัน และการผลิต เทคโนโลยี และตําแหนงทางการตลาด ระบบการตรวจสอบคุณภาพ 
ซ่ึงมีการทบทวนสุขภาพกระบวนการดําเนินขามสายงาน และระยะการสงผลิตภัณฑ รายงาน
การเปรียบเทียบ ซ่ึงระบุการเปรียบเทียบกิจกรรมที่มีระดับดีเดนในองคการ การจัดการประชุม
และการอภิปรายปญหา ซ่ึงนําผูรับบริการ ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกหรือภายใน ผูมีสวนรวมอ่ืนๆ  
มาแสดงความคิดเห็นและเรียนรูรวมกัน
  4)   การพัฒนาความคิดสรางสรรค และแนวทางใหมๆ  เพื่อการเรียนรู  อัลเบิรต 
ไอนสไตน  (Albert Einstein)  กลาววา  จินตนาการมีความสําคัญมากกวาขอมูลสารสนเทศ องคการ
ที่มีการพัฒนาโดยการเรียนรูจากผูอ่ืน องคการ ซ่ึงเปนการพัฒนาเชิงปริมาณ อยางไรก็ตามการสราง
ความคิดใหมๆ  และความรูใหมๆ  ยังเปนสวนของการพัฒนาเชิงปริมาณดวยกิจกรรม เพื่อสงเสริม
การเรียนรูเชิงสรางสรรค และแนวทางใหมๆ  เพื่อการเรียนรู  ไดแก  การทดลองและการมีวงจร
ขอมูลยอนกลับ  เพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู  และการพัฒนาอยางตอเนื่อง  การใหรางวัลกับ
ผูพยายามคิดและอยูในภาวะ ความเสี่ยง  การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรค และการฝกใชสมองขางขวาในการคิดริเริ่มสรางสรรคและการสนับสนุนความคิด
ที่หลากหลายในการนําสิ่งที่ดีมาปฏิบัติงาน
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5)   การสงเสริมและการใหรางวัลกับนวัตกรรมและการประดิษฐส่ิงใหม  องคการ
ตองสรางแนวทางใหมๆ  ในการผลิตสินคาและบริการใหดีขึ้น  การประดิษฐและนวัตกรรม
เปนสิ่งที่จําเปนในตลาดที่มีการแขงขันสูง  และอายุของผลิตภัณฑอยูในขอบเขตที่จํากัด  ดังนั้น  
องคการตองใชความสําคัญของการสรางความรูใหมๆ  เพื่อความสําเร็จและการสงเสริมการทดลอง 
บางองคการอนุญาตใหสมาชิกมีเวลาในการสรางสรรคความคิดได  100%  ของเวลางาน

6)   การอบรมสมาชิกในการรวบรวมความรูและการสรางความรู  สมาชิกบางคน
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   ในองคการขนาดเล็ก  การตระหนักถึงระบบบันทึก
ความจําและประโยชนไมเต็มที่นัก  แตเราไมทราบวาขอมูลอะไรที่ถูกจัดอยูในระบบการกระจาย
ขอมูล  ดังนั้น  สมาชิกควรหาเวลาในการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคการจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสมาชิกในองคการแหงการเรียนรูจะสรางความรูตามที่องคการตองการ 
สมาชิกจะเรียนรูจาก ศูนยขอมูลทั่วโลก

7)   การสงเสริมทีมงานและการหมุนเวียนงานเพื่อยกระดับความรู  แนวทางที่มี
ประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการสงผานความรูในองคการ คือ  การสงผานความรูเปนรายบุคคล
และทีมงานในดานความรูทางเทคนิค การจัดการความรู การโยกยายตําแหนงจําเปนตองมีการให
ความรูของสมาชิกสงตอความรูไปสู เพื่อนรวมงาน  เพื่อใหทราบสถานการณที่เหมาะสม
ของการหมุนเวียนงาน และการรวมทีมงาน

8)   การพัฒนาฐานความรูเพื่อคุณคาและความตองการการเรียนรูขององคการ  
ขอมูลสารสนเทศตองมีการลงรหัส และเก็บรวบรวมเพื่อบุคคลและองคการแมวา กลายเปนภาระ 
ตองมีการกําหนดขอมูลสารสนเทศที่ถูกนําไปใช  และการตัดสินวาขอมูลใดมีคากับการเรียนรู
และการปฏิบัติการ  ดังนั้นความรูที่ถูกเก็บไวควรงายตอการเขาถึง  แมจะอยูคนละหนวยงานกัน 
ควรมีการจัดโครงสรางใหงายตอการคนควาขอมูล ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองทันสมัยอยูเสมอ
ดวยการเก็บขอมูลจะมีการจัดประเภทตามความตองการดานการเรียนรูของสมาชิกและตาม
เปาหมายของ องคการ เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการนําไปใชอยางคุมคา

9)   การสรางกลไกสําหรับการเก็บ และการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากความผิดพลาดเปนการสงเสริมใหองคการใชวิธีการในเชิงบวก 
และเชิงลบโดยมีการลงโทษ  ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูที่ดีที่สุด  ดังนี้ ผูที่รับผิดชอบการจัดการ
ความรู  พยายามประสานงานกับองคการตางๆ  ในการสรางและรวบรวมความรู การถายโอน
ความรูเปนหนาที่และ ภาระของทุกคน  การพัฒนาความรูรวมถึงกระบวนการประเมินผลดวย 
สมาชิกสามารถเรียนรูไดจากโครงสรางตางๆ  ทุก  3  เดือน ผูรับผิดชอบโครงการแตละคน จะไดรับ
เอกสารที่เขาสูระบบ   ขอมูลการปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศแบบออนไลนเปนเครือขาย
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การพัฒนาการปฏิบัติการควรปรับใหทันสมัยทุกสัปดาห และจัดบันทึกทรัพยากรความรูไว 
หนวยงานหลายแหงทราบขอมูลของสมาชิก ทุกคน ผูเชี่ยวชาญ และเอกสารที่สําคัญ

10)   การถายโอนการเรียนรูในหองเรียนไปสูการปฏิบัติงาน การถายโอนการเรียน
รูของ การฝกอบรมนอยกวารอยละ10%เปนการเรียนรูภายในชั้นเรียนที่มีการถายโอนไปสู
การปฏิบัติงาน เปอรเซนตนี้จะเพิ่มขึ้นหากมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารผูเขารวมอบรม 
และผูฝกอบรม กอนการเรียน ระหวางการเรียนรู และหลังการเรียนรู
  ดานที่ 5  การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  (Technology  Application)   เทคโนโลยี
นับเปนปจจัยที่สําคัญมากสําหรับศตวรรษนี้  เพราะองคการใดก็ตามที่มีอํานาจทางเทคโนโลยีสูง
จะทาํใหสามารถที่จะกาวลํ้าหนาองคการอื่นได   ซ่ึงระบบยอยของเทคโนโลยีเพื่อ การสรางองคการ
แหงการเรียนรู  ดังภาพ 10  มีดังนี้

ภาพ 10  ระบบยอยของเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการสรางองคการแหงการเรียนรู
(ที่มา : วีรวุธ  มาฆะศิรานนท.  2548 : 62)

 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  มารควอดท  (Marquardt)  ไดใหทัศนะวา  องคการ
จะตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก และเอื้อตอการเรียนรู  เชน  หองประชุม  ฝกอบรม
คอมพิวเตอร  ส่ือวีดีทัศน  โสตทัศนูปกรณ  เสริมการเรียนรู   มีการจัดตั้งทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และมีการจัดอบรมบุคลากรใหสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยี
การเรียนรู
การใช

คอมพิวเตอร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบสนับสนุน
การ

อิเล็กทรอนิกส
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มารควอดท  (Marquardt)  ไดเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูวา  เปรียบเหมือนผีเสื้อที่สามารถ
โบยบินไปสูความเจริญ

มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 225)  ไดเสนอแนะวิธีการพัฒนาบรรยากาศ
องคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนี้
  1)   จัดใหสมาชิกมีการฝกเรียนรูตลอดเวลา
  2)   สรางวัฒนธรรมในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง
  3)   สนับสนุนใหสมาชิกในองคการเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองตลอด
เวลา
  4)   สนับสนุนใหสมาชิกในองคการเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อเปนบทเรียน  
เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นในอนาคต
  5)   มีการแลกเปลี่ยนปญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดเปนแนวทาง
ในการแกไข
  6)   จัดใหมีการกระจายขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงเพื่อเปนแหลงขอมูลที่กระตุน
ใหเกิดการเรียนรู ใหโอกาสแกสมาชิกในองคการใหมีการเรียนรูตลอดเวลา
             ยุทธศาสตรเพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยี
                                มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 174 – 178)  ไดเสนอและกําหนดยุทธศาสตร
เพื่อการประยุกตใหเทคโนโลยี   เพื่อการเรียนรู 10 ประการ ดังนี้
  1)   การสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ คนสวนใหญยังคงมีความรูนอย
ในการใชขอมูลสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต  พวกเขาไมไดตระหนักถึงคุณคาของการบริการ
ออนไลนทางการคาขอมูลที่มีอยูมากมายลวนมีคาสมาชิกควรเขาสูฐานขอมูลสารสนเทศแบบ
ออนไลนจากองคการไปสูโรงเรียน สถานประกอบการผูเกี่ยวของ และแหลงอื่นๆ  ในการเรียนรู
  2)   การพัฒนาศูนยการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี และสื่อท่ีหลากหลาย องคการ
แหงการเรียนรู จํานวนมากพยายามสนับสนุนการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร วิดีทัศน และการเรียน
ทางไกล เทคโนโลยีนํามาใชในการสรางและสนับสนุนการเรียนรูและมีทฤษฎีทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในศูนยการเรียนรูควรมีโปรแกรมการเรียนรูที่ใชคอมพิวเตอรชวยใหแตละ
บุคคลเรียนรู ไดดีขึ้น การเรียนรูดวยเทคโนโลยีควรเนนทักษะระหวางบุคคล ทักษะการคิด และ
การเรียนแบบบูรณาการ  เพื่อใหสมาชิกรวมกันแกปญหา การพัฒนาการเรียนรูในสภาพแวดลอม
ใหมๆ  เปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ สมาชิกสามารถสั่งการ
ดวยคอมพิวเตอร เพื่อการสงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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  3)   การสรางหรือขยายการสอน การสอนทางวิดีทัศนถูกนํามาใชในหลายองคการ 
ซ่ึงเปนประโยชนกับผูเรียน  โดยมีกระบวนการ  ดังนี้คือ  ใชเวลาในการฝกอบรมหรือสอนนอยลง 
สมาชิกในพื้นที่หางไกลควรไดรับการอบรม ขอมูลสารสนเทศมีมาตรฐาน  ลดคาใชจาย
ในการเดินทางลงมีการสรางชุดการเรียน และการจําลองเหตุการณ สมาชิกเขาถึงการอบรม 
ตามเวลาจริงได การสอนแบบตัวตอตัวเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีการประเมินการสอน โดยวิดีทัศน 
90%  การฝกอบรมสามารถเชื่อมโยงกัน โดยตรงกับระบบการทดสอบ สมาชิกที่มีการศึกษาต่ํา
ควรไดรับการฝกอบรมอยางดี และจะเพิ่มดิสก  วิดีทัศน และคูมือ เพื่อการพัฒนาตนเอง 
จากการสํารวจการฝกอบรม  พบวา  สมาชิกชอบการฝกอบรมแบบใชการสื่อถึงกันได เพราะ
นาสนใจ  สนุก และใชเวลานอย
  4)   การใชเทคโนโลยีในการสรางความรูและความคิดจากคนภายในและนอก
องคการ  การใชเทคโนโลยีในการสั่งสมความรูจากคนภายในและนอกองคการ ควรเปนคุณภาพ
ระดับสูง สําหรับองคการ ตัวอยางเชน ฝายทรัพยากรมนุษย ของ คอรนิ่ง ใชวิดีโอเทปสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ  จากภายใน  และภายนอกองคการ  ซ่ึงเปนประโยชนตอพนักงาน การสงผานหรือ
ถายโอนความรู เปนกระบวนการที่ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค เพื่อการเรียนรูในองคการ
  5)   การสืบคนและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี การเรียนรูดวยตนเอง 
การพัฒนาคุณภาพ และการลดเวลาในการตัดสินใจอยางรวดเร็ว มีประโยชนตอองคการ
แหงการเรียนรูดวย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6)   การติดตั้งระบบสนับสนุนการปฏิบัติการทางเทคโนโลยี การพัฒนาโดยใช
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีตองเปนที่เขาใจในหมูสมาชิกควรมีการออกแบบ
โครงสรางดานเทคโนโลยี สรางทักษะที่เหมาะสมใหกับสมาชิก และสนับสนุนการพัฒนา
ดวยการบริหาร  จัดการดวยองคประกอบดานความเขาใจ และการพัฒนาดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ประกอบดวย  การตั้งชื่อแฟมความสามารถ  ฐานความรูของผูเชี่ยวชาญ  
ความชวยเหลือแบบออนไลน   การฝกอบรมแบบผสมผสานกับการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
ระบบเทคโนโลยี   การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน   การประเมินดวยคอมพิวเตอร ระบบขอมูล
ยอนกลับ   การเชื่อมโยงเครือขายภายนอกและระบบขอมูลสารสนเทศ
  7)   การวางแผนและการพัฒนาระบบการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูแบบทันเวลา
ชวยใหไมเสียเวลา และลดตนทุนการผลิตได  ทําใหเกิดประโยชนและผลดีตอสมาชิกเพราะใชเวลา
นอยลง  องคการแหงการเรียนรู ตองพัฒนาแนวทางใหมๆ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเวลาที่สมาชิก
ตองการ ระบบการเรียนรูแบบทันเวลาตองใชระบบเทคโนโลยีระดับสูง  การฝกอบรม และ
การปฏิบัติจริง ระบบความเชี่ยวชาญอื่นๆ  และเครื่องมือที่สนับสนุนการตดัสินใจ
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  8)   การสรางความสามารถและเทคโนโลยีภายในองคการ องคการแหงการเรียนรู
ควรใชเทคโนโลยี และความสามารถในการสรางระบบซอฟตแวร ที่สนับสนุนการแสวงหาความรู 
การพัฒนาตนเอง การเรียนรูแบบระบบเปด ระบบการพัฒนาอาชีพ เครื่องมือวิเคราะหขอมูล   
การชวยในการตัดสินใจ การสํารวจความคิดเห็น และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ซ่ึงระบบซอฟตแวร
จะชวยรวบรวมเครื่องมือมากมาย  ซ่ึงจะกลายเปนกิจกรรมประจําวัน และเปนภาษาท่ีใชบอย
ในองคการ
  9)   การตื่นตัวกับการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สําคัญ
สําหรับการสรางเครือขายการเรียนรูสมาชิกในองคการโดยเฉพาะที่มีอายุมาก  อาจกลัวคอมพิวเตอร 
และไมเห็นความสําคัญของมันวาคอมพิวเตอรสามารถอํานวยความสะดวกไดมากขึ้น และยุคนี้
เปนยุคเทคโนโลยี   ดังนั้น  การใหการศึกษากับสมาชิกควรจํากัดเวลาและพลังงาน  แตควรแสวงหา
และถายโอนความรูที่มีคุณคาใหแกกันและกัน
  10)   การเพิ่มความรับผิดชอบทางเทคโนโลยี  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคล  
การเพิ่มศักยภาพขององคการโดยใชเทคโนโลยี  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรเนนถึงบทบาท
ของผูที่แสวงหาความรู  โดยการใชระบบทางเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูภายในองคการ
ใชกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง เปนผูเช่ียวชาญขององคการเกี่ยวกับการเรียนรู
ที่ใช เทคโนโลยีแสวงหากระบวนการ  ใชทรัพยากรทางเทคโนโลยีสรางโครงสรางระบบการเรียนรู
ในการปฏิบัติงาน

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ
    กมลวรรณ   ชัยวานิชศิริ  (2536 : 43)  ทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหาร
ที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  พบวา  การศึกษามีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  เพราะการศึกษายิ่งสูงยิ่งมีผลตองาน

สุนทรี  กุลนานนท  (2539 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง ศักยภาพในการพัฒนาไปสู
องคการแหงการเรียนรูในประเทศไทย ใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค  ไดแก ภาพรวมขององคการ
ท่ัวไปในบริบทของสังคมไทย  และระดับจุลภาค  ไดแก  ศักยภาพขององคการแตละแหงที่เปน
กรณีศึกษา  ผลการศึกษาในระดับมหภาคนั้น  กลุมเกษตรกรรมและกลุมสารสนเทศมีศักยภาพสูง 
แตกลุมอุตสาหกรรมมีศักยภาพต่ํา สภาพแวดลอมในองคการ  พบวา  จุดเดน  ไดแก  แนวคิด
ดานการบริหารจัดการ และการเรียนรูที่อิงวัฒนธรรมตะวันออก ซ่ึงเปนพื้นฐานขององคการ
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แหงการเรียนรู  สวนสิ่งที่เปนจุดดอย  ไดแก วัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะแบงชนชั้น  ยึดระบบ
อาวุโส  เลือกอุปถัมภ และรูปแบบการบริหารแบบเก็งกําไรระยะสั้น  โดยไมสนใจการสราง
นวัตกรรม  รวมทั้งไมสรางความผูกพัน และไมถายทอดเทคโนโลยีเทาที่ควร
  ในระดับจุลภาค  พบวา  แตละแหงตางก็มีศักยภาพในการพัฒนาในระดับสูง
ในดานที่แตกตางกัน แตมีจุดออนเหมือนกัน คือ  มีชองวางทางความคิดของผูบริหารระดับสูง
กับการปฏิบัติจริงในองคการเกี่ยวกับที่จําเปนตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู
  ลือชัย  พันธเจริญกิจ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพัฒนาองคการตามแนวคิด
องคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน)  เพื่อวิเคราะหถึงศักยภาพ
และลักษณะในการที่จะสรางและพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูเปนอยางมาก แตยังมีจุดออน
คือ  ผูบริหารระดับลางและผูปฏิบัติไมสามารถมองเห็นภาพรวม และนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
ตามแนวคิด
               ชุลีพร  พงษพานิช  (2540 : 167)  ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบ
การติดตอส่ือสารและประสิทธิผลในงานของหัวหนาหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา 12  ผลการวิจัย  พบวา  หัวหนาหมวดวิชาที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน                       
มีประสิทธิผลของกลุมไมตางกัน
  สันติมา   ศรีสังขสุวรรณ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พบวา  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองในระดับบุคคล  ตองอาศัย
ความพรอมทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา ความตองการของแตละบุคคล การ
ใหส่ิงเสริมแรงเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูในระดับองคการจะตองสนับสนุน
สงเสริมบรรยากาศเพื่อการเรียนรู เพื่อใหบุคลากรในองคการไดเ รียนรูจากประสบการณ
ในการทํางาน  เรียนรูจากการแกปญหา เรียนรูจากการทํางานรวมกัน และอุปสรรคของการเรียนรู
เกิดจากลักษณะการบริหารงานในระบบราชการ หลักและวิธีการพัฒนาแบบแยกสวน และยังพบวา 
ขอจํากัดการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของคนไทยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการถูกปลูกฝง
การพัฒนาในแตละชวงของชีวิต  เชน  จากการอบรมเลี้ยงดู และระบบการจัดการศึกษาของไทย
  อภันตรี  รอดสุทธิ  (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรู 
ความสําคัญ กับความเปนไปไดทางปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาโครงการ
จตุสัมพันธธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  (มหาชน)  ผลการศึก พบวา  การรับรูความสําคัญและ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด  (มหาชน)  ที่เขารวมโครงการจตุสัมพันธมีการรับรูอยูในระดบัมาก
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 กิ่งกาญจน  เพชรศรี  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสู
องคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ  ผลการศึกษา พบวา  พนักงานโรงพยาบาล
กรุงเทพ   มีความเห็นวาศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อจําแนกในแตละองคประกอบ พบวา  อันดับแรกคือ  ดานพลวัตการเรียนรู  มีคะแนน
อยูในระดับมาก  อันดับสอง คือ ดานการปรับเปลี่ยนองคการมีคะแนนอยูในระดับมาก  อันดับสาม 
คือ  ดานการเพิ่มอํานาจแกบุคคลมีคะแนนอยูในระดับปานกลาง  อันดับสี่ คือ ดานการจัดการ
ความรูมีคะแนนอยูในระดับปานกลาง  และอันดับสุดทาย  คือ ดานการใชเทคโนโลยี
  บุปผา   พวงมาลี  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับสูง       
เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา  รูปแบบวิธีการคิด  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน อยูในระดับสูง     
ความเปนเลิศของบุคคล  การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบอยูในระดับปานกลาง
   สุพัตรา  จารุวัฒนพานิช  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง องคการแหงการเรียนรู 
: แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร  พบวา  การเรียนรูดวยตนเองเปนรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนที่เปน
ผูใหญในวัยทํางาน  ซ่ึงผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ผูเรียนเปนผูชี้นําตนเอง
มากกวาผูสอนเปนผูชี้นํา  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ และมีความพรอมที่จะเรียน
มากกวาเด็ก  การเรียนรูเปนผลมาจากแรงจูงใจภายใน ไมมีใครบังคับ และหากเขาใจถึงการเรียนรู 
วิธีการเรียนรู จะมีผลทําใหการเรียนรูดวยตนเองเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการเรียนรูตลอดชีวิต
   เสาวรส   บุญนาค  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศองคการกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลตามการรับรู
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา  ความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ  กรุงเทพมหานคร อยูในระดับสูง  และบรรยากาศองคการ
โดยรวมกับความเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และตัวแปรที่รวมกันพยากรณความเปนองคการแหง
การเรียนรู ไดแก การทํางานเปนทีม การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงรวมกันพยากรณความเปน
องคการแหงการเรียนรูได  รอยละ 42
               วิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ  (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัย
ทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรู  ซ่ึงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา  9  ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9  มีการพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรูสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของระดับมากไมมากนัก ในขณะที่การพัฒนาปจจัย
ทางการบริหารอยูในระดับมาก  จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา มีเพียงสามกรณีที่โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กมีการพัฒนาต่ํากวาโรงเรียนขนาดอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ 
การพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  ซ่ึงต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ การพัฒนากลุมบริหาร
ตนเอง และการติดตอส่ือสาร และการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงซึ่งต่ํากวาโรงเรียนขนาดกลาง 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารดวยกันเองยังมีอยูใน
ระดับมาก และมีทิศทางเปนบวก ความสัมพนัธระหวางปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลางและมีทิศทางเปนบวก  และเมื่อวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
พบวา ปจจัยทางการบริหารตางรวมกันอธิบายความเปนองคการแหงการเรียนรูได 46.3 เปอรเซนต 
โดยมีปจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ปจจัยการบริหารหลักสูตรและการสอน 
และปจจัยการพัฒนากลุมบริหารตนเอง และการติดตอส่ือสาร สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ผลการวิเคราะหเสนทาง  พบวา  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยมีปจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ปจจัยการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศ
องคการเชิงสรางสรรค   ปจจัยการตัดสินใจรวมและมีวิสัยทัศน ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และปจจัยการบริหารหลักสูตรและการสอนสงผลโดยตรงตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 
นอกนั้นมีอิทธิพลในทางออม   ซ่ึงเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์เสนทางรวมทั้งทางตรงและ
ทางออม พบวา  มีลําดับความสําคัญในการพัฒนาปจจัยทางการบริหารดังนี้  ปจจัยการพัฒนา
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  ปจจัยการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค 
ปจจัยการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  ปจจัยการพัฒนาความเปนองคการวิชาชีพ และปจจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ  นอกจากนั้นยังพบวา  มีปจจัยการบริหาร  3  ปจจัยที่ไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยตัวอ่ืน  แตสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คือ ปจจัยการพัฒนากลุมบริหารและการติดตอส่ือสาร  ปจจัยการจูงใจเชิงสรางสรรค และปจจัย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  ลือชัย  จันทรโป  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบการเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  ศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสราง
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยใชกรอบความคิดของ  เซ็งกี  (Senge.  
1990 : บทคัดยอ)  และ ไกเซอร  (Kaiser.  2000 : บทคัดยอ)
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  ผลการวิจัยพบวา
  1)   สภาพของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  พบวา  อยูในระดับ
มากและตามความคิดเห็นของครูพบวา อยูในระดับปานกลาง
                2)   การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก
ในประเทศไทยในภาพรวม  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวา  อยูในระดับมาก
                3)   ความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปน องคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย  ดังนี้  พันธกิจและยุทธศาสตร  วัฒนธรรมองคการ  ภาวะผูนํา  บรรยากาศในการทํางาน  
โครงสรางองคการ  การดําเนินการดานการจัดการ  การจูงใจ  และระบบองคการ

สุนทร  วิเศษศรี  (2540 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยพฤติกรรมการทํางานกับรูปแบบ
การตัดสินใจของศึกษาธิการจังหวัด พบวา ศึกษาธิการจังหวัดมีพฤติกรรมการทํางานมุงประสิทธิผล
ของงานมากที่สุด

เสาวลักษณ  จัดพล  (2545 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  โดยใชทฤษฎีการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของ  มารควอดท  (Marquardt)  พบวา  การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี  ตามความเห็นของครูอยูในระดับมาก
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ
  ฟอรด  (Ford.  1997 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมุงสูองคการแหงการเรียนรู
กลุมตัวอยาง  คือ  ขาราชการของรัฐในนิวฟาวดแลนด ประเทศแคนาดา ผลการศึกษาพบวา  
องคการของรัฐบาลกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการจัดระบบใหม  การลดขนาด
องคการหรือแมแตการรวมองคการเขาดวยกัน  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนผลใหผูนําและบุคลากร
ในองคการตองเปลี่ยนแปลงตนเองอยางประสิทธิภาพโดยมีกลยุทธตางๆ  คือ การแบงปน
ความคิดเห็น การทํางานเปนทีม การเปดรับเพื่อการเรียนรูอยางจริงจังในทุกๆ  ระดับ  ซ่ึงเปนไป
ตามความคิดเห็นของ ปเตอร เซ็งกี  (Peter Senge)  ที่เรียกการเปลี่ยนแปลงในองคการเชนนี้วา 
“องคการแหงการเรียนรู”
  เฮดลันด  (Hedlund. 1997 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือสําหรับ
การศึกษาคนควาเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู  โดยศึกษาตามแนวคิดของ บอรจและกัล  
(Borg and Gall)   ซ่ึงไดศึกษาเครื่องมือที่ใชในการมุงสูองคการแหงการเรียนรูของนักศึกษา
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แบบทูลเบลท  (Tool Belt)  โดยมีเครื่องมือการเรียนรู  85  อยาง บรรจุในคูมือฮาวทู  (How To)  
และในคูมือนี้สามารถจัดกลุมเครื่องมือออกเปน 10  กลุมประกอบดวย  การสื่อสาร  การระดม
มันสมอง  การประเมินแนวคิด  การประยุกตใช  การจัดทําเกณฑมาตรฐาน  การคิดทางคณิตศาสตร  
มนุษยสัมพันธ  การจัดทํากระบวนการและการวางแผนการใชเครื่องมือ  ผลของการศึกษาพบวา  
คูมือนี้เปนเครื่องมือที่สงผลตอการพัฒนากระบวนการทํางานของผูบริหารการศึกษาทางดาน
การแกปญหา การกระตุนความคิดและการตัดสินใจ
  เดวิด  (David.  1997 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
และองคการแหงการเรียนรู  โดยไดศึกษาในแงการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารในการกระตุน
ใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมและการปฏิบัติของผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการเรยีนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม นอกจากนี้ยัง พบวา  ผลการวิจัย
มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
               1)   หัวหนาทีมไดปฏิบัติบทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง

2)   ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีการสรางบรรยากาศการเรียนรู  โดยการสนับสนุน            
การรวมมือ และนําศักยภาพของทีมมาใช

3)   ผูนํามีพฤติกรรมที่เหมาะสม
4)   มีการทาทายใหทีมมีการตั้งคําถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5)   มีการแบงปนความรูและขอมูลสารสนเทศ เพื่อชวยในการเรียนรูของทีม
6)   ผูนําสงเสริมใหทีมมีโอกาสที่จะเรียนรูภาพรวม และวิธีปฏิบัติรวมทั้ง

การตัดสินใจที่มีผลตอระบบ
7)   ผูนํามีการสงเสริมใหสมาชิกทีมมีโอกาสเรียนรูความเปนผูนําดวยตนเอง
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาองคการตางๆ  ควรที่จะมีการสอนผูบริหารเกี่ยวกับ

บทบาทในการสงเสริมองคการของตน ใหเปนองคการแหงการเรียนรู และใหมีการคิดอยางเปน
ระบบ รูปแบบการปฏิบัติของผูนํามีผลตอการปฏิบัติของ ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารควรจะสราง
บรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูในที่ทํางาน  ความรู และระบบขอมูลสารสนเทศ  นับเปน
องคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู
  วอนและแคทรีน  (Von and Catherine.  1998 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ผูนําครูในองคการแหงการเรียนรู เปนการวิจัยเชิงคุณภาพกลุมตัวอยางคือ ครูระดับหัวหนา
ในรัฐเซนตหลุยส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยใชวิธีการสัมภาษณ สํารวจบทบาทของครู
เพื่อความเปนผูนําในองคการแหงการเรียนรู  ผลการศึกษาพบวา  กระบวนการเพื่อความเปนผูนํา
ของครูในองคการแหงการเรียนรูนั้นตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารและเพื่อนรวมงาน 
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การมีสวนรวมในกิจกรรม ความรับผิดชอบในบทบาทใหสมดุล  การพัฒนาเทคนิคในการบริหาร
เวลาและการเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน
  เอิรล-เลวิส  (Earl – Lewis.  2000 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลกระทบของ
วัฒนธรรมองคการและผลการตอบรับแบบ  360  องศา ในเรื่องการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู 
ผลของการวิจัยช้ีใหเห็นวาวัฒนธรรมองคการถูกสรางขึ้นเพื่อสมาชิก โดยอาศัยการดําเนินการ
ในองคการแหงการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของการสะทอนกลับแบบ  360  องศา ขององคการ
แหงการเรียนรูเหนือส่ิงอื่นใด   การศึกษาวิจัยไดสรุปใหเห็นถึงการคงอยูของวัฒนธรรมองคการ
วาสามารถกลายสภาพจากวัฒนธรรมองคการไปเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และผลสะทอน
ของวัฒนธรรมองคการก็มีสวนรวมในการเสริมสรางองคการแหงการเรียนรู
  เคลลี่  (Kelly.  2000 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู
จากโรงเรียนอาชีวะ  โดยใชหลักการของ เซ็งกี  (Senge)   ซ่ึงผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา
บรรดาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดานบวกกับวิธีการลงโทษ หรือการกําหนดระเบียบ
ขอบังคับทางวินัยแกบุคลากรในรูปแบบใหม ซ่ึงเซ็งกีไดนําเสนอวิธีการไว  โดยการดําเนินงาน
ตองดําเนินการครอบคลุมทั้งหมดของงานบุคลากรโดยเฉพาะดานจิตใจและดานการเรียนรูเปนทีม  
ผลของการศึกษาระบุวาโรงเรียนอาชีวศึกษาที่เขาไปศึกษาไดใชหลักเกณฑการสรางองคการ
แหงการเรียนรูอยูในปจจุบัน แตยังไมบรรลุผลตามวิสัยทัศนตามแนวคิดของ เซ็งกี  (Senge)   
เสียทั้งหมด

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

               การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยใชแนวคิดการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของ
มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 21)  และศึกษาผูบริหารกับครูผูสอน  ซ่ึงจําแนกตามตําแหนง  
เปนผูบริหารและครูผูสอน วุฒิการศึกษาจําแนกเปนปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ประสบการณ
ในการทํางานจําแนกเปน  ต่ํากวา 20 ป  และตั้งแต 20  ปขึ้นไป  เปนตัวแปรตนสําหรับการวิเคราะห  
สวนตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพองคการแหงการเรียนรู จํานวน 5  ดาน  คือ 
พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน (Learning  Dynamics)   การแปรรูปองคการ (Organization 
Transformation)  การใหอํานาจ (People Empowerment)    การจัดการความรู (Knowledge  
Management)  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  (Technology Application) โดยการสรุปเปน 5  ดาน  
ดังนี้
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 2.5.1   พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงานเปนการพัฒนาความรูแกสมาชิกทุกคนในองคการ
อยางเปนระบบ  เพื่อใหบุคคล ทีมงาน และทุกคน ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และ
ประสบการณซ่ึงกันและกัน  มีวัฒนธรรมการเรียนรู  การคนควา  และการเผยแพรความรูและ
ส่ิงสรางสรรคใหมๆ  อยูเสมอ  มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม  มีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน 
และปฏิบัติงาน โดยยึดวิสัยทัศนขององคการเปนเปาหมายเดียวกัน  เพื่อบรรลุสูความสําเร็จ
 2.5.2   การแปรรูปองคการเปนการพัฒนา  องคการทั้งองคการ โดยอาศัยสมาชิก
รวมกันคิด  รวมกันพัฒนา  และรวมกันกําหนดวิสัยทัศนองคการ  เพื่อทุกคนจะไดปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน  มีวัฒนธรรมของความรวมมือกันทํางานเปนทีมเพื่อสรางคุณภาพองคการ  
โดยมีโครงสรางการบริหารที่ยืดหยุน  คลองตัว สายการบังคับบัญชาไมซับซอน และเอื้อตอ
การทํางานเปนทีม  รวมทั้งมีการกําหนดแผนกลยุทธที่เหมาะสม  ซ่ึงมีผูบริหารรวมรับผิดชอบ
และสนบัสนุนใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคการ

2.5.3   การใหอํานาจเปนการใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนรวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของ  
ทั้งภายในและภายนอกองคการ  ไดมีสวนรวมกันจัดกิจกรรมพัฒนาองคการใหกาวหนา  ผูบริหาร
ตองทําหนาที่เปนพี่เล้ียง  ผูสอนแนะ  และเอื้ออํานาจใหความชวยเหลือสนับสนุนเพื่อให
การปฏิบัติงานดําเนินไปอยางถูกตองและบรรลุผลสําเร็จ
 2.5.4   การจัดการความรู  เปนการแสวงหาความรู  รวบรวมความรูจากแหลงตางๆ  
ทั้งภายในและภายนอกองคการ  และมีการถายทอดความรูเพื่อประโยชนตอองคการ  ซ่ึงผูบริหาร
มีบทบาทเอื้ออํานวยความสะดวกในการแสวงหาความรูและการเก็บรวบรวมความรู เผยแพร
แกสมาชิกทุกคนในองคการ
 2.5.5   การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกแกสมาชิกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพองคการใหทันกับการแขงขันในยุคแหงขอมูลขาวสาร ซ่ึงสมาชิกสามารถใชขอมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยและรวดเร็วถูกตอง และมีเครือขายกับหนวยงานอื่นๆ  สมาชิกสามารถใช
เทคโนโลยีสมัยใหมและส่ืออีเล็กทรอนิกสไดอยางดีและมีเครื่องมืออยางเพียงพอ
              สรุปวา  การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  หมายถึง องคการที่บุคลากรในองคการเรียนรู
อยางตอเนื่อง  มีวิธีการเรียนรูไปดวยกัน ดําเนินการหรือสงเสริมใหบุคคล ทีมงาน หรือกลุม
ในองคการไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง แลวนํามาพัฒนาองคการ
โดยใชความรูประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม  เปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จขององคการ


