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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
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บทคัดยอ 
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดบัปจจัยการบริหารของสถานศึกษา 2) ระดับ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา 4) ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน  จํานวน 297 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 
1) ระดับปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ดานภาวะผูนํา ดานการจูงใจ ดานโครงสรางขององคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองคการ และดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน  

2) ระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ดานการเสริมความรูแกบุคคล ดานการ
ปรับเปลี่ยนองคการ ดานการจัดการความรู และดานพลวัตการเรียนรู 

3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวก อยูในระดับ 
สูงมาก (rxy=.953) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4) ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีจํานวน 4 ดาน เรียงลําดับดานท่ีมีอํานาจพยากรณ
จากมากไปนอย คือ ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน  ดานโครงสรางขององคการ ดานภาวะผูนํา 
และดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ  สรางสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z´y = 
.533X2 + .361X1 + .265X3 – .168X4 

คําสําคัญ: ปจจัยการบริหาร, องคการแหงการเรียนรู 
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ABSTRACT 
 
             The purposes of this research were to study 1) the level of administrative factors 
of school 2) the level of learning organization of school 3) the relationship between 
administrative factors and learning organization, and 4) the administrative factors affecting 
learning organization of schools under the Office of Prachinburi Primary Education Service, 
Area 1. The samples consisted of 297 teachers and principals. The instrument for collecting 
data was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple 
regression analysis (stepwise method). 
              The research results were as follows: 

1) Administrative factors of school under the Office of Prachinburi Primary 
Education Service, Area 1, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores 
from high to low: leadership, motivation, organization structure, information technology, 
organization climate and culture, and personal development and team, respectively. 

2) Learning organization of schools under the Office of Prachinburi Primary 
Education Service, Area 1, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores 
from high low: technology application, people empowerment, organizational transformation, 
knowledge management, and learning dynamics, respectively. 

3) The relationship between administrative and affecting learning organization 
of schools under the Office of Prachinburi Primary Education Service, Area 1, as a whole, 
was at a high positive at the level of .05. 

4) Administrative factors affect learning organization of schools under the 
Office of Prachinburi Primary Education Service, Area 1, which had prediction power were 
personal development and team, organization structure, leadership, and organization 
climate and culture. The standard equation was Z´y = .533X2 + .361X1 + .265X3 – .168X4 
Keywords: administrative factors, learning organization 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยไดรับความอนุเคราะหและความเมตตาอยางยิ่งจาก   
ดร.วิชิต แสงสวาง อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารยท่ีปรึกษารวม ซ่ึงทานได
ใหความกรุณาแนะนําแนวทาง ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง ตลอดจนใหขอคิดเห็นตางๆ 
เพ่ือทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณ ดร.โชติ แยมแสง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมท้ัง ดร .กัญภร เอ่ียมพญา 
และวาท่ีรอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีทานไดใหความกรุณาตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอแนะนําอันเกิดประโยชน ทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณและมีคุณภาพมากข้ึน 
และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ ท่ีไดใหความกรุณาเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม รวมถึงคําแนะนําซ่ึงทําใหผูวิจัยเกิดความเขาใจมากข้ึน สงผลใหสามารถ
วิเคราะหผลการวิจัยจนสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุร ีเขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
สุดทายนี้ ขอขอบคุณกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ตลอดจนคณาจารยทุกทาน ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย และขอบคุณเพ่ือนรวมหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคน  ท่ีไดใหกําลังใจพรอมท้ัง ความชวยเหลือ
แกผูวิจัยตลอดมา 

คุณประโยชนอันพึงไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณแดบิดา มารดา และ
บูรพาจารยทุกทานท่ีเพียรอบรม สอนสั่งท้ังความรูพรอมดวยคุณธรรม และเปนแรงบันดาลใจใหแกผูวิจัย
ในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  
 
 

  นายพรรษา ไพรเลิศ 
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สังคมยุคโลกาภิวัตนหรือสังคมยุคขอมูลขาวสารท่ีไรพรมแดนอันเปนยุคท่ีมีพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็วและตอเนื่อง ความกาวหนาทาง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม ทําใหประเทศตางๆ ไดเขามาใกลชิดกันมากข้ึน องคความรูใหมๆ สามารถถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมเชื่อมโยงถึงกันดวยพลังสรางสรรคอยาง
แนนแฟน เกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-base society) ท่ีเก้ือหนุนสงเสริมใหใชความรูนั้น
เปนเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแกปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสิ่งท่ีประเทศตองการ คือ ทรัพยากร
มนุษยท่ีมีความรูความสามารถ และสามารถนําความรูความสามารถนั้นมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็ม
ศักยภาพ เพราะความรูถือเปนปจจัยท่ีสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และเปนปจจัยท่ีจะกําหนด
ความอยูรอดของปจเจกบุคคล องคการ และของประเทศในยุคโลกาภิวัตน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , 
2544, หนา 25) 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณดังกลาว สงผลใหการบริหารหนวยงานราชการซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐปรบั เปลี่ยนแนวคิดและ วิธีดําเนินงาน ขององคการใหม  เพ่ือใหมีความพรอมสําหรับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 11 
ท่ีระบุไววา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกต 
ใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ” (พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี, 2546, หนา 4) และในหนังสือคูมือการดําเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หมวด 3 การบริหารราชการ
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ขอ  3 การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู  
ระบุไวเชนกันวา “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญให
เพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ สถานการณ
ของตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตอง
มีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ตองมีการปรับแผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตองมีการกําหนด
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ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเปนความจริง ฉะนั้น  แนวความคิดของผูปฏิบัติงานภาครัฐจะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนว ความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวตั้งแต
อดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักวา สวนราชการตองมีการพัฒนา
ความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี, 2547, หนา 35) ท้ังนี้โดยอาศัยความรวมมือ
ของบุคลากรใน องคการ สงเสริมใหบุคลากรภายในองคการไดมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน
ไปพรอมๆ  กับองคการไดอยางมีระบบแบบแผน มีความตอเนื่อง และมุงไปตามทิศทางของวิสัยทัศน
เดียวกัน (สุรศักดิ์ ชะมารัมย, ออนไลน, 2556)  

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนสิ่งยืนยันวา สังคมไดตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในสาระ 
สําคัญหลัก คือดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ดานระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ดานครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร 
ดานกระบวนการเรียนรู ดานทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
(สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , 2543, หนา 5) ซ่ึงอุดมการณสําคัญของ
การจัดการศึกษา  คือ การจัดใหมี การศึกษาตลอดชีวิต และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู การศึกษาท่ีจะสรางคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม 
และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดี ปลูกฝงความเปนสมาชิก
ท่ีดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ  
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในหมวด 1 มาตรา 6 ท่ีวา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”(พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 3) ดังนั้น ในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจึงจําเปนท่ีจะตองสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนอยางม่ันคงและจริงจังในทุกๆ  ดาน ตามเจตนารมณ
ของการจัดการศึกษา และตองสงเสริมความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาในการจัดการศึกษา เพ่ือใหสามารถ
จัดการศึกษาแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงหัวใจของการปฏริูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรยีนรู
ของผูเรียนและครูผูสอนเปนสําคัญ และกลไกท่ีสําคัญมากประการหนึ่งซ่ึงชวยใหการปฏิรูปการเรียนรู
ดังกลาวประสบความสําเร็จก็คือ ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
จากแนวทางการดําเนินงานแบบเดิมดังท่ีเคยผานมา ไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเปนองคการ
แหงการเรียนรู (สุเทพ พงศศรีวัฒน, ออนไลน, 2549ก) 

แนวคิดเรื่องสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการเรียนรู มีความสําคัญตอการสงเสริมพัฒนา
สังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามวิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  นักวิชาการเห็นวา
สถานศึกษาควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทอ่ืน (Hoy & Miskel, 2001, p. 32) 
เนื่องจากมีลักษณะเปนองคการประเภทใหบริการท่ีมีความผูกพันกับการเรียนรู โดยมีเปาหมายสุดทาย
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คือการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงการบริหารสถานศึกษาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น ตองมีการ
มุงเนนใหสมาชิกทุกคนท้ังนักเรียน ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความกระตือรือรน
ท่ีจะเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองและองคการ อยูตลอดเวลา  อันสงผลใหการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ บรรลุเปาหมายโดยมีรูปแบบการทํางานท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของแตละบริบท
สภาพแวดลอม ดังนั้นองคการแหงการเรียนรูจึงเปนการบริหารรูปแบบหนึ่งท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการกาวไปสู
ความสําเร็จขององคการ (เดชน เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท, 2545, หนา 3) โดยท่ีการพัฒนา
องคการแหงการเรียนรู เปนการเนนความสําคัญกับความเปนผูนํา (leadership) ความคิด ความเขาใจเปน
ระบบ (system thinking) และการเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) ซ่ึงเปนการเรียนรูจากประสบการณ
ท่ีแลกเปลี่ยนกัน  (วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2544, หนา 4) การท่ีองคการใดจะสามารถพัฒนาเปนองคการ
แหงการเรียนรูไดนั้น  จะตองประกอบดวยหลายปจจัยท่ีจะสงเสริมใหบุคลากร ในองคการตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนของการเรียนรู มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และสามารถถายโอนความรูไปยัง
สมาชิกอ่ืนในองคการเพ่ือใหเกิดผลอยางตอเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมและการเรียนรู 
ไปตามแนวทางท่ีองคการตองการในท่ีสุด  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการ
กํากับ ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยการสรางหลักประกันดานคุณธรรม คุณภาพ และการมีชีวิตท่ีมีความสุข
อยางพอเพียงใหแกประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีเปาประสงค คือ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
จิตสํานึกในความเปนไทย มีศักยภาพการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอ 
สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังระดมทรัพยากรตางๆ 
มาสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สงเสริมการวิจัยและนําผลมาใช
ในการบริหารจัดการใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ และเปนองคการแหงการเรียนรู กํากับ  ติดตาม และ
ประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐ จํานวน 130 แหง 
โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีรวม 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอประจันตคาม  
อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอศรีมโหสถ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 
2556, หนา 10) 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว สถานศึกษาจึงจําเปนตองบริหารจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษา และมุงพัฒนาเพ่ือใหสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐาน โดยอาศัยกรอบแนวคิด การมุงพัฒนาสถานศึกษา
สูความเปนองคการแหงการเรียนรู  ท้ังนี้โดยอาศัยปจจัยทางดานการบริหาร สถานศึกษาใหมีคุณภาพ  
และมีศักยภาพในการเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือจะเปนแนวทางหนึ่ง ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาและ
ประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงนาจะสามารถสงเสริมและสนับสนุนตอการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผล
ตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
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เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลสารสนเทศจากการวิจัยไปใชประโยชนเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
การบริหารงาน โดยสามารถนําปจจัยการบริหารท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือสงผลตอความเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนาซ่ึงเปาหมายสุดทายของการจัดการศึกษา
คือ มุงหวังใหนักเรียนเปนเด็กดี มีคุณธรรม พรอมความรู  และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
ยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุขนั่นเอง 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัยเพ่ือ
เปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบในการวิจัยไว ดังนี้ 

1.2.1 ปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 อยูในระดับใด 

1.2.2 ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อยูในระดับใด 

1.2.3 ปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันหรือไม 

1.2.4 ปจจัยการบริหารใดท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับคําถามการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนีไ้ว ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
1.3.4 เพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   

 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

เพ่ือใหการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยเปนไปตาม วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว ดังนี้ 
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1.4.1 ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธในทางบวกกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

1.4.2 ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ขอบเขตของการวิจัยประกอบดวย 

1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ผูวิจัยไดศึกษาและอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือ นํามาใชกําหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
1) ปจจัยการบริหารของสถานศึกษา  

ผูวิจัยไดสังเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของ เบนเนทและโอเบรียน (Bennett & O’Brien, 1994, pp. 41-49), 
มารคอรทและเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 31-32), ไคเซอร (Kaiser, 2000, pp. 191-212), 
วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 6), สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40-41) และ จําเริญ จิตรหลัง (2550, 
หนา 58-78) มาเปนหลักเกณฑในการศึกษา โดยปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา ประกอบดวย 6 ปจจัย ดังนี้ 

(1) โครงสรางองคการ  
(2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
(3) ภาวะผูนํา 
(4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
(5) การจูงใจ  
(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) องคการแหงการเรียนรู  
ผูวิจัยไดจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ มารคอรท (Marquardt, 2002, 

pp. 23-24) โดยรูปแบบขององคการแหงการเรียนรูมี 5 องคประกอบ ดังนี้ 
(1) พลวัตการเรียนรู  
(2) การปรับเปลี่ยนองคการ  
(3) การเสริมความรูแกบุคคล  
(4) การจัดการความรู  
(5) การประยุกตใชเทคโนโลยี   
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

6 
 

1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 255 7 ท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาจํานวน 130 แหง รวมประชากรท้ังสิ้น 1,221 คน จําแนกได ดังนี้  

1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  
เขต 1 จํานวน 130 คน      

2) ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ี
เขต 1 จํานวน 1,091 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
จากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 297 คน 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 32 คน และครูผูสอนในสถานศึกษา 265 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุม
แบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) ดังนี้     

1) สุมกลุมตัวอยางตามจํานวนท่ีไดโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) คือ แบงตามตําแหนงหนาท่ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
    2) สุมกลุมตัวอยางตามจํานวนท่ีไดโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) อีกครั้ง โดยครั้งนี้แบงตามอําเภอ  ไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอ
ประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอศรีมโหสถ 

3) สุมสถานศึกษาในแตละอําเภอ โดยกําหนดให ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล ซ่ึงใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) 
ดวยวิธีการจับฉลาก  

1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
1) ตัวแปรพยากรณ คือ ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู ไดแก  

(1) โครงสรางองคการ  
(2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
(3) ภาวะผูนํา 
(4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
(5) การจงูใจ  
(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ตัวแปรเกณฑ คือ องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย  
(1) พลวัตการเรียนรู  
(2) การปรับเปลี่ยนองคการ  
(3) การเสริมความรูแกบุคคล  
(4) การจัดการความรู  
(5) การประยุกตใชเทคโนโลยี   
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการท่ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรู  ทําให
ผูวิจัยไดคนพบวา แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีมุงเนนและสงเสริมใหสมาชิกในองคการ
มีความตื่นตัวและกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการประสานสัมพันธในการเรียนรู
และทํางานรวมกันเปนทีม มีเสรีภาพทางความคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมเพ่ือประโยชนของ
องคการ และการท่ีองคการจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดนั้น จําเปนตองมีการประสานองคประกอบ
ปจจัยการบริหารท่ีสําคัญในการดําเนินการ เพ่ือใหบรรลตุามจุดมุงหมายการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดสังเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของ เบนเนทและโอเบรียน (Bennett & O’Brien, 1994, pp. 41-49), 
มารคอรทและเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 31-32), ไคเซอร (Kaiser, 2000, pp. 191-212), 
วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 6), สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40-41) และ จําเริญ จิตรหลัง (2550, 
หนา 58-78) มาเปนกรอบในการศึกษา นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและพบวา แนวคิดของ มารคอรท (Marquardt, 
2002, pp. 23-24) อยูในลักษณะของรูปธรรมและสามารถนํามาใชเพ่ือเปนฐานคติในการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ท้ังนี้ โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1   

  
                 ตัวแปรพยากรณ        ตัวแปร เกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

2) ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 

1) ดานโครงสรางองคการ 

3) ดานภาวะผูนํา 

4) ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 

5) ดานการจูงใจ 

6) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการ 
แหงการเรียนรู 

 องคการแหงการเรียนรู 

   
   1) พลวัตการเรียนรู  
   2) การปรับเปลี่ยนองคการ  
   3) การเสริมความรูแกบุคคล  
   4) การจัดการความรู  
   5) การนําเทคโนโลยีไปใช   
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1.7 ขอตกลงเบื้องตน 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้    
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากับ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2557 โดยเปนโรงเรียนท่ีจัด  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาซ่ึงเปนหนวยงาน
ภาครัฐเทานั้น 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ผูวิจัยไดกําหนดนิยามขอบเขตของศัพทเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ไว ดังนี้ 
1.8.1 ปจจัยการบริหาร หมายถึง องคประกอบหรือสาเหตุท่ี มีบทบาทสําคัญตอการทํางาน

รวมกันในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยไดใหนิยามศัพทเฉพาะไว 6 ปจจัย ดังนี้ 

1) โครงสรางองคการ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหง
การเรียนรู ประกอบดวย การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดระบบมอบหมายงานและความรับผิดชอบ 
การจดัระบบการติดตอประสานงาน การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบยีบ และแนวปฏิบัติ การจัดโครงสราง
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวม การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรในโครงสราง การจัดระบบการใหคุณใหโทษ
และความดีความชอบ 

2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน  หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย  การมีนโยบายและมาตรการในการพัฒนา การมุงเพ่ิมขีด
ความสามารถและการใชศักยภาพอยางเต็มท่ี การมุงใหเปนกลไกจัดการเรียนการสอน การคํานึงถึง
ความสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ความตองการและจําเปนท่ีแทจริง จิตวิทยาการเรียนรูของ
ผูใหญ ผลลัพธสุดทายตอนักเรียน การพัฒนาท้ังระบบไมแยกสวน การเปนเสมือนชีวิตประจําวัน และ
การพัฒนาตนเอง 

3) ภาวะผูนํา หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ประกอบดวย การเปนผูมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตรกลุมตางๆ การตระหนัก
วาไมมีวิธีการสอนใดท่ีดีท่ีสุด การตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร การพัฒนาความเปนมนุษย 
การเปนตัวแบบเชิงวิชาการ การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดการใหเปนไปตาม
แผนการสอน และการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย ความผอนคลาย ความรวมมือไมแยกเขาแยกเรา ความเอ้ืออาทร
และจริงใจ ความเปนสถานศึกษาและหมูคณะ การกลาคิดกลาทําสิ่งใหมๆ การไววางใจและยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน ความรักภาคภูมิใจในโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธเพ่ือการเรียนรู การปกปองสืบทอดประเพณี
สําคัญ และการสรางวัฒนธรรมรวม 
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5) การจูงใจ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ประกอบดวย การไววางใจ การใหเกียรติและการยอมรับ การสงเสริมความกาวหนา โอกาสในการพัฒนา
ตนเอง การใหความเปนอิสระ การมอบหมายงานท่ีทาทาย การสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค การมี
เปาหมายทิศทางท่ีชัดเจน และการยกยองชมเชย 

6) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู ประกอบดวย การจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหา การจัดระบบการใช 
การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาและพัฒนา และ
การใชประโยชนท่ีมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

1.8.2 องคการแหงการเรียนรู หมายถึง สภาพแวดลอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท่ีมุงแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสเพ่ือพัฒนาบุคคล 
พึงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู และพัฒนาประสบการณในสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหบรรลุ
เปาหมายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดวย 5 ลักษณะ ไดแก 

1) พลวัตการเรียนรู หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริมให
ผูบริหารและครเูปนผูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะในการเรียนรูท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม 
โดยมีแบบแผนทางความคิดท่ีเหมาะสม 

2) การปรับเปลี่ยนองคการ หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริม
ใหผูบริหารและครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ คานิยม ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัฒนธรรม
องคการ ระบบงาน และกลยุทธของโรงเรียนท่ีปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3) การเสริมความรูแกบุคคล หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริม
ใหผูบริหารและครูไดเพ่ิมพูนความรูโดยอาศัยการเรียนรูจากบุคคลรอบตัวท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร 
ครูผูสอนในระดับเดียวกันหรือตางระดับ ผูปกครอง สวนราชการ และชุมชน โดยการถายทอดและ
การแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เพ่ือใหผูบริหาร และครูมีความรู ความเขาใจ  และนําความรูนั้นมาชวย
ในการปฏิบัติงาน 

4) การจัดการความรู หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริมให
ผูบริหารและครู มีการสงเสริม  สนับสนุน  ใหมีการแสวงหาความรู และนําความรูนั้นมาสรางสรรคใน
การทํางาน  พัฒนาตนเองและโรงเรียน มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ งายตอการคนควาและ  
การนําความรูไปใชประโยชน 

5) การประยุกตใชเทคโนโลยี หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริม
ใหผูบริหารและครูนําเอาเทคโนโลยีไปใชในการสืบคนความรู การปฏิบัติงาน  และพัฒนางานอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร การรวบรวมขอมูลและการไดรับขอมูล
นํามาใชไดทันการณ ทําใหเกิดประโยชนท้ังดานการเรียนการสอน การบริหาร และการดําเนินงานตาง  ๆ
ของโรงเรียน 

1.8.3 สถานศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

1.8.4 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูรักษาราชการแทนตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
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1.8.5 ครูผูสอน  หมายถึง ผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน หรือทําหนาท่ีดานการ จัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 

1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 
1.9.1 เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาไดทราบ

ถึงปจจัยการบริหารของสถานศึกษา และนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

1.9.2 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

1.9.3 เพ่ือใหทราบถึง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

1.9.4 เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาไดนําขอมูล
และสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกตใชพัฒนาปจจัยดานการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา และพัฒนางานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 

1.9.5 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการนําผล 
การวิจัยไปใชเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชเปนขอมูลในการพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานใน
สังกัดตอไป                    
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษ า สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุ ีเขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีสาระสําคัญ
ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยตามลําดับ ดังนี ้ 

2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 
2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1  
2.1.3 ทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1    
2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู 

2.2.1 ความเปนมาขององคการแหงการเรียนรู  
2.2.2 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู 
2.2.4 ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารและปจจัยการบริหาร 
2.3.1 ความหมายของการบริหาร 
2.3.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
2.3.3 ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
2.3.4 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา 

2.4 ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู 
2.4.1 ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางองคการ 
2.4.2 ปจจัยเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
2.4.3 ปจจัยเก่ียวกับภาวะผูนํา 
2.4.4 ปจจัยเก่ียวกับบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
2.4.5 ปจจัยเก่ียวกับการจูงใจ 
2.4.6 ปจจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี  เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา
ภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับประชากรวัยเรียนท่ีอยูในเขต พ้ืนท่ีบริการ ครอบคลุมพ้ืนท่ี  5 อําเภอ คือ 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ  และอําเภอศรีมโหสถ 
ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอตามลําดับตอไปนี้  

2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 
สืบเนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
โดยรวมหนวยงานทางการศึกษาจํานวน 3 แหง ไดแก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เขาเปนสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
มีอํานาจหนาท่ีกํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี ประสาน สงเสริม 
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน ประสาน สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคลและองคกรท่ัวไป ครอบคลุมท้ัง 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง 
อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมโหสถ อําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี โดยตั้งอยู
เลขท่ี 814 ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 ตอมา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแกไข
การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี เปน 2 เขต ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบดวยโรงเรียน
ในสังกัดท่ีอยูในทองท่ีอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ 
และอําเภอศรีมโหสถ โดยใชสถานท่ีตั้งสํานักงานเดิม สวนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดท่ีอยูในทองท่ีอําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี สถานท่ีตั้งอยูท่ีสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอกบินทรบุรี (เดิม) และเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธกิาร 
ไดมีประกาศแยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวและเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาดานการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
จึงเปลี่ยนชื่อเปน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีภารกิจในการจัด การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานใหกับประชากรวัยเรียน โดยมีสถานศึกษาในเขตบริการจํานวน 127 แหง 3 สาขา รวมเปน 
130 แหง นอกจากนี้ยังกํากับ ดูแล สถานศึกษาเอกชน จํานวน 13 แหง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 2555, หนา 1) 
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2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบรุี  เขต 1 มีพันธกิจหลักและมีบทบาท

หนาท่ีตามกฎหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามมาตรา 38 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 
2555, หนา 2-3) 

1) พันธกิจ สรางหลักประกันใหแกประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 3 เรื่อง ไดแก 
(1) หลักประกันคุณธรรม 
(2) หลักประกันคุณภาพ 
(3) หลักประกันการมีชีวิตท่ีมีความสุขอยางพอเพียง 

2) หนาท่ีตามกฎหมาย มีดังนี้ 
(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
(2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีได รับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  และกํากับ  
ตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

(3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรในดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(7) จัดระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(9) ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาดานการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

(10) ดําเนินการประสาน สงเสริม  การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและ ของ
คณะทํางานในดานการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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(12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ เก่ียวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุไวให
เปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

3) โครงสรางการบริหารงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีกลุมงานภารกิจ  

ประกอบดวย 7 กลุมงาน กับ 1 หนวยตรวจสอบภายใน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกําหนด
โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน และหนวยตรวจสอบภายใน  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยมีผูอํานวยการกลุมเปนผูบังคับบัญชาและใหความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของกลุมภารกิจ ภายใตการกํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลจากรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สถานศึกษาในสังกัดมีจํานวน 127 แหง 
3 สาขา และสถานศึกษาเอกชนมีจํานวน 13 แหง ไดแบงการบริหารการศึกษาเปนกลุมเครือขายตาม
ตําบลท่ีตั้งโรงเรียน จํานวน 13 เขตคุณภาพ ไดแก (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ี
เขต 1, 2555, หนา 3-4) 

(1) อําเภอเมืองปราจีนบุรี มีสถานศึกษาจํานวน 33 แหง แบงออกเปน 3 เขตคุณภาพ 
ประกอบดวยเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1-3 

(2) อําเภอบานสราง มีสถานศึกษาจํานวน 23 แหง แบงออกเปน 2 เขตคุณภาพ 
ประกอบดวยเขตคุณภาพบานสราง 1-2 

(3) อําเภอประจันตคาม มีสถานศึกษาจํานวน 34 แหง แบงออกเปน 3 เขตคุณภาพ 
ประกอบดวยเขตคุณภาพประจันตคาม 1-3 

(4) อําเภอศรีมหาโพธิ มีสถานศึกษาจํานวน 32 แหง แบงออกเปน 3 เขตคุณภาพ 
ประกอบดวยเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 1-3 

(5) อําเภอศรีมโหสถ มีสถานศึกษาจํานวน 10 แหง เปนเขตคุณภาพศรีมโหสถ 
(6) สถานศึกษาเอกชนจํานวน 13 แหง เปนเขตคุณภาพพิเศษ  

ประธานเขตคุณภาพซ่ึงผูอํานวยการโรงเรียนภายในเขตคุณภาพเลือกกันเองเปน    
ผูประสานราชการ มีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
และศึกษานิเทศกเปนท่ีปรึกษา กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลเขตคุณภาพตามท่ีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
สวนราชการเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  

2.1.3 ทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี 
เขต 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดกําหนดวิสัยทัศนและแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยการใชรูปแบบการบริหารงานแบบ 
ESA 42 model (educational service area 42 model) ซ่ึงเปนนโยบายเรงรัดการพัฒนาคุณภาพ 
ขับเคลื่อนกระบวนทัศนครู มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1, 2555, หนา 10-15) 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

15 
 

1) วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เปนองคกรหลักท่ี

สังคมไทยคาดหวังและเชื่อม่ันมากท่ีสุด  ในการวางรากฐานดานคุณธรรมและคุณภาพของประชากร
วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีมีความสุขอยางพอเพียงในสังคม 

2) พันธกิจ  
พันธกิจ สรางหลักประกันใหแกประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 3 เรื่อง ไดแก 
(1) หลักประกันคุณธรรม 
(2) หลักประกันคุณภาพ 
(3) หลักประกันการมีชีวิตท่ีมีความสุขอยางพอเพียง 

3) คานิยมองคกร  
คานิยมองคกร ยึดหลักการ 3 ป. และ 4 ร. ดังนี้  
(1) ตัวยอ 3 ป. หมายถึง โปรงใส เปนธรรม และปลอดทุจริต 
(2) ตัวยอ 4 ร. หมายถึง ราบรื่น เรียบรอย รวดเร็ว และรอยยิ้ม 

4) เปาประสงค 
(1) ประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมอยางพอเพียง

ตามควรแกวัย ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
(2) ประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีความรู  

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
(3) ประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะและภูมิคุมกันเพียงพอในการ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม 
  5) ประเด็นกลยุทธ 
 ( 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยี
เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 ( 2) ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ( 3) ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ( 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
 (5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ 
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

6) ทิศทางการจัดการศึกษา 
กําหนดเปนวาระของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ในชวงปงบประมาณ 2555-2558 ไดแก 
วาระท่ี 1 ESA 42 model (educational service area 42 model) เปนรูปแบบ

การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแบบ ตัวชวย 4 สมอง 2 เง่ือนไข ซ่ึงอธิบายไดดังนี้ 
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สมองท่ี 1 เขตคุณภาพ (sub-area-based-management) 
หลักการ 
(1) เขตคุณภาพ มีวัตถุประสงค 3 ขอ ดังนี้ ประสานราชการ  ประสานทรัพยากร

ทุกประเภทรวมกัน และประสานและชวยเหลือกันในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
(2) แบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปนเขตยอย โดยในหนึ่งเขตจะ มีสถานศึกษา

ประมาณ 10-15 แหง โดยคํานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร และควรใหมีท้ังระดับประถมและมัธยมอยูใน
เขตเดียวกัน 

(3) ตั้งศูนยประสานงานเขตคุณภาพข้ึนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังนี้
โดยมอบหมายให รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีรับผิดชอบกลุมนโยบายและแผน  
เปนหัวหนาศูนย 

(4) ภายในเขตคุณภาพ กําหนดใหผูบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ เปนกรรมการ 
ใหมีการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ มีวาระคราวละ 2 ป เทาวาระของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(5) มอบหมายใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และศึกษานิเทศก 
ตําแหนงละ 1 คน เปนท่ีปรึกษาและเปนผูประสานงานกับเขตคุณภาพแตละเขตอยางใกลชิด ดวยการ
สอนงาน (coaching) โดยเนนบทบาทรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและศึกษานิเทศก 
ในเชิงพ้ืนท่ี (area) และใชหลักความรับผิดชอบ (accountability) เปนพ้ืนฐานการทํางาน 

(6) จัดสรรงบประมาณ (break down) จากงบพัฒนาของเขตพ้ืนท่ี  ลงไปใหเขต
คุณภาพไมนอยกวาเขตคุณภาพละ 30,000 บาท/ป สําหรับจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพรวมกัน 

(7) กระตุนใหเขตคุณภาพและโรงเรียนในเขตคุณภาพตระหนักและผนึกกําลัง
รวมกันในการระดมทรัพยากรและงบประมาณ  ท้ังจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียนหรือจากภายนอก
เพ่ิมเติม เพ่ือรวมกันแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตคุณภาพในภาพรวม ตลอดจน
สงเสริมใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (1knowledge management) และคนหา best practice (BP) 
ในเรื่องตางๆ ภายในเขตคุณภาพ  

(8) ใชระบบการบริหารงานและประเมินผลท่ัวท้ังองคการ (balanced scorecard) 
ในการประเมินผล โดยแตละปมีการสรุปรายงานและจัดอันดับการพัฒนาเขตคุณภาพ  ท้ังในภาพรวม
และวิเคราะหรายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนรวมกัน  ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหเขตคุณภาพมีเปาหมาย
และทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน นําสูเขตคุณภาพเขมแข็งในโอกาสขางหนา 

สมองท่ี 2 โรงเรียนตนแบบ/ครูตนแบบ (best practice) 
หลักการ 
(1) คัดเลือกโรงเรียนตนแบบแตละประเภท เชน  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน ICT 

โรงเรียนในฝนขนาดเล็ก หรือแมกระท่ังโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในกลุมสาระหรือกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในเรื่องตางๆ เพ่ือข้ึนทะเบียน best practice (BP) 

(2) คัดเลือกและคนหาครูตนแบบแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพ่ือข้ึนทะเบียน best practice (BP) 
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(3) สงเสริมใหโรงเรียนตนแบบไดรับการประกาศเกียรติคุณและไดพัฒนาตอยอด
ความสามารถ ขณะเดียวกัน ก็จัดกิจกรรม 1knowledge management (KM) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใช road show ใหโรงเรียนอ่ืนๆ ไดมีโอกาสเขามาศึกษาเรียนรูรวมกัน (กิจกรรมนี้อาจจัดยอยตาม
เขตคุณภาพได) 

(4) สงเสริมใหครูตนแบบไดรับการประกาศเกียรติคุณและสงเสริมการสรางกิจกรรม 
1knowledge management (KM) ใหครูตนแบบไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับครูในกลุมสาระ
การเรียนรูเดียวกัน 

(5) สรางเครือขาย โรงเรียนพ่ี โรงเรียนนอง โดยเริ่มตนจากโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน
ต่ํากวาเกณฑจับคูกับโรงเรียนตนแบบหรือ โรงเรียน ท่ีมีมาตรฐานผานเกณฑกอนลําดับแรก  เพ่ือลด
ชองวางดานคุณภาพและมาตรฐานใหนอยลง 

สมองท่ี 3 ชมรมวิชาการ (KM party) 
หลักการ 
(1) จัดตั้งชมรมวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยสนับสนุน

ใหครูทุกคนในเขตพ้ืนท่ีเปนสมาชิกชมรมอยางนอย 1 ชมรม 
(2) มอบหมายใหศึกษานิเทศกทุกคนเปนท่ีปรึกษาและผูประสานงานชมรม 
(3) จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนชมรมปละ

ไมนอยกวา 20,000 บาท/ชมรม 
(4) สนับสนุนใหครูตนแบบ ในแตละกลุมสาระการเรียนรูและครูท่ีมีวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษข้ึนไป ไดรับเกียรติใหเปนผูนิเทศ (supervisor) ของชมรม เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

(5) สงเสริมใหชมรมออก แสดงงานตามแผนท่ีวางไว (road show) ตอเนื่องทุกป 
เพ่ือใหเกิดกิจกรรม 1knowledge management (KM) 

(6) ข้ึนทะเบียนนวัตกรรม best practice (BP) ของแตละชมรม เผยแพรในเว็บไซต
และเอกสารทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

สมองท่ี 4 เครือขายการนิเทศ (supervisor web) 
หลักการ 
(1) มอบหมายใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และศึกษานิเทศก

ประจําเขตคุณภาพทําหนาท่ีเปนผูนิเทศประจําเขตคุณภาพ 
(2) สรางเครือขายนิเทศแบบใยแมงมุม (web) โดยยึดหลักความรับผิดชอบรวมกัน 

(accountability) ในระดับเขตคุณภาพกําหนดใหมีผูนิเทศรวม ( co-supervisor) ซ่ึงไดแก ครูตนแบบ
และครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษข้ึนไปเขารวมทีม โดยเขตคุณภาพทุกเขตตองมีทีมนิเทศท่ีชัดเจน 

(3) ผูนิเทศรวมไมจําเปนตองออกนิเทศกับผูนิเทศเสมอไป เพราะอาจกระทบ
การเรียนการสอน อาจใชวิธีการใหผูรับการนิเทศเขามารับการนิเทศเอง หรือปรึกษาท่ีโรงเรียน ท่ีบาน 
หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม (walk in) 

(4) การดําเนินการนิเทศ ตองมีแผน ปฏิทิน เปาหมาย และตัวชี้วัดท่ีชัดเจนหวังผลได 
ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 
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(5) สนับสนุนงบประมาณการนิเทศใหแกทีมนิเทศ โดยคิดเฉลี่ยใหเปนรายโรงเรียน
โรงเรียนละ 2,000 บาท/ป เปนอยางนอย 

(6) ทีมนิเทศตองรับผิดชอบรวมกันในผลของการประเมินมาตรฐานท้ังภายในและ
ภายนอก 

เง่ือนไขท่ี 1 E.S.O. 2000 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 (2) ในเรื่องการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวมกับสถานศึกษา  ขอจํากัดท่ีคนพบประการสําคัญ  คือ การขาดความตระหนัก ( awareness) และ
การขาดความพรอมในการจัดทําระบบและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีอยูเฉลี่ย 1 ใน 3 ของท้ังหมด 

ดังนั้น เขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรรวมมือกับโรงเรียนจัดทําระบบและมาตรฐานการ
ประกันภายในรวมกัน โดยอาศัยกรอบมาตรฐานการศึกษาชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) บูรณาการกับบริบท
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนภายใตระบบการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ท่ีชื่อ 
E.S.O. 2000 

หลักการ 
(1) E.S.O. 2000 มีชื่อเต็มวา Educational Standard Management System 

and Outcomes ชื่อภาษาไทย คือ ระบบมาตรฐานการศึกษา ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน 
(2) เปนระบบท่ีรับรองมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซ่ึง    

พงษพิศาล ชินสําราญ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พัฒนาข้ึน 
โดยประยุกตมาจาก ISO (International Standards Organization) บูรณาการเขากับ P.S.O. (Thailand 
International Public Sector Standard Management System and Outcomes) ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ซ่ึงเก่ียวของกับมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร 
ดานครูผูสอน และดานผูเรียน แบงออกเปน 7 ระดับ คือ 

2001   หมายถึง รับรองมาตรฐานดานผูบริหาร 
2002   หมายถึง  รับรองมาตรฐานดานครูผูสอน 
2003    หมายถึง    รับรองมาตรฐานดานผูเรียน 
2004   หมายถึง   รับรองมาตรฐานดานผูบริหารและดานครูผูสอน 
2005   หมายถึง  รับรองมาตรฐานดานผูบริหารและดานผูเรียน 
2006   หมายถึง   รับรองมาตรฐานดานครูผูสอนและดานผูเรียน 
2007   หมายถึง  รับรองมาตรฐานดานผูบริหาร ดานครูผูสอนและดานผูเรียน 

(3) เขตพ้ืนท่ีและโรงเรียนจะตองนับหนึ่งรวมกัน ตั้งแตการสรางความตระหนักเรื่อง
การประกันคุณภาพภายใน การรวมกันกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ ของการทําประชาพิจารณ  
การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (memorandum of understanding: MOU) การประกาศใช 
E.S.O. 2000 การเตรียมการประเมินผล การสรุปผลและรบัรองมาตรฐาน จนกระท่ังการปรับปรุงและ
การพัฒนามาตรฐานแตละปท่ีบริบทและนโยบายของหนวยเหนือเปลี่ยนแปลงไป 
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(4) ใบรับรอง E.S.O. แตละระดับจะเปนตัวบงชี้วาเขตคุณภาพหรือโรงเรียนมี
มาตรฐานดานใดเปนท่ียอมรับและควรจะตองปรับปรุงพัฒนาหรือสงเสริมในดานใด  เรื่องอะไรเปน
ลําดับแรกหรือลําดับสุดทาย จะทําใหการทํางานมีทิศทางชัดเจนมากข้ึน เปนผลดีตอการนิเทศและ
กําหนดแผนงานโครงการท้ังของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตคุณภาพ และโรงเรียนไดตรงประเด็น 

เง่ือนไขท่ี 2 M.S.O. 2000 
คุณธรรมนําความรูจะถูกนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดก็โดยการกําหนด

มาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือเปนกรอบทิศทางในการทํางาน โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน 
หลักการ 
(1) M.S.O. 2000 มีชื่อเต็มวา Moral Standard Management System and 

Outcomes ชื่อภาษาไทย คือ ระบบมาตรฐานคุณธรรม ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน 
(2) M.S.O. 2000 เปนระบบการรับรองมาตรฐานดานคุณธรรม เพ่ือการสรางหลัก 

ประกันคุณธรรมท่ีเพียงพอใหแกประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการสรางมาตรฐานและตัวบงชี้
คุณธรรมรวมกันระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับโรงเรียน 

(3) เปนระบบรับรองมาตรฐานการประกันคุณธรรมของสถานศึกษา  ซ่ึงเก่ียวของ
กับมาตรฐาน 3 ดาน คือ ผูบริหาร ครูผูสอน และผูเรียน แบงเปน 7 ระดับ ตั้งแต M.S.O. 2001 จนถึง 
M.S.O. 2007 โดยอาศัยหลักการเดียวกับ E.S.O. 2000 แตเนนไปในเรื่องคุณธรรมท้ังหมด 

อนึ่ง รูปแบบการบริหารแบบ ESA 42 model นี้ นอกจากจะอาศัยตัวชวย 4 สมอง 
และ 2 เง่ือนไข ในการขับเคลื่อนแลว ยังจะตองดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานของหลกัการกระจายอํานาจ 
(decentralization) และหลักความรับผิดชอบ (accountability) จึงจะทําใหเกิดเปนความเชื่อม่ันไดวา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคการท่ีสามารถสรางหลักประกันคุณธรรม คุณภาพ และการมีชีวิตท่ีมีความสุข
อยางพอเพียงแกประชากรวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางแทจริง ดังสรุปไดดวยภาพ 2 
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ภาพ 2  แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแบบ ESA 42 model 
ท่ีมา: (พงษพิศาล ชินสําราญ, ออนไลน, 2552) 
 
 

หลักประกัน 
คุณธรรม 
คุณภาพ 

ความสุขอยางพอเพียง 

 
นักเรียน 
ดี เกง สุข 

ความคาดหวัง 
ความเชื่อม่ัน 
ของสังคม 

 

 

โรงเรียน 

สพท. 
 

ศูนยประสานงาน
เขตคุณภาพ 

คณะกรรมการ 
 
 

- เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- อ.ก.ค.ศ. 
- ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
 
- คณะท่ีปรึกษาดาน
คุณธรรม 

ตัวชวย 
 
   4 สมอง                2 เง่ือนไข 
 

- เขตคุณภาพ       - E.S.O. 2000 
- ร.ร.ตนแบบ,      - M.S.O. 2000 
  ครูตนแบบ 
- ชมรมวิชาการ 
- เครือขายการนิเทศ 
 
   BP/KM/BSC 
 

หลักการกระจายอํานาจ 
หลักความรับผิดชอบ 

หลักการมีสวนรวม 
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วาระท่ี 2 เขตพ้ืนท่ีสีขาว 
การดําเนินการใดๆ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จะยึดหลัก 

3 ป. คือ  
(1) โปรงใส 
(2) เปนธรรม 
(3) ปลอดทุจริต 
นําไปสูการปราศจากการรองเรียนซ่ึงเปนเปาหมายอันสูงสุด เปนการสรางความ

เชื่อม่ันในกระบวนการบริหารจัดการท่ีไมเลนพรรคเลนพวก และเปนหนวยงานใสสะอาดปราศจาก
ทุจริตคอรัปชั่น 

วาระท่ี 3 ผอ. ป.3 
ดําเนินการ เอกซเรย  (x-ray) การอานออกและเขียนไดของนักเรียนตั้งแตระดับ   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ข้ึนไปทุกคนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยแบงกลุมนักเรียนท่ียังอานหนังสือไมออก  
เขียนหนังสือไมได และกลุมท่ียังอานและเขียนหนังสือไมคลอง เพ่ือหารูปแบบวิธีการในการสงเสริม
พัฒนาใหอานออกเขียนไดทุกคน ซ่ึงผูท่ีมีตําแหนงทําหนาท่ีผูอํานวยการท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือโรงเรียนจะตองเอาใจใสรับผิดชอบอยางจริงจัง ตอเนื่อง และยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการให
ความสําคัญกับตัวเลขผูอานหนังสือไมออกเขียนหนังสือไมได ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ข้ึนไป  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนจะตองสรางมาตรฐานตัวชี้วัด จัดประชุมรวมกันเปนกลุม (workshop) 
ครูตนแบบ จัดทําคูมือแนวทางการแกปญหาและพัฒนารูปแบบวิธีการ พัฒนาครูท่ีอาจยังไมประสบ
ความสําเร็จในเรื่องดังกลาว เพ่ือลดจํานวนนักเรียนกลุมเปาหมายลงใหเร็วท่ีสุด นําไปสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ังในเรื่องภาพรวมของโรงเรียน เขตคุณภาพ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในท่ีสุด 

วาระท่ี 4 ดาวรุงมุงสูฝน 
ดําเนินการใหความสําคัญกับนักเรียนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงยังไมเปน

ท่ีนาพอใจเปนพิเศษ เชน นักเรียนกลุมท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 หรือนักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนจัดอันดับ percentile rank (PR) ท่ีระดับ 50 ลงมา หรือท่ีเรียกวา นักเรียนกลุมหลังหอง ใหมีโอกาส
ไดรับการพัฒนาคุณภาพเทาเทียมกับเด็กกลุมท่ีมีความสามารถพิเศษดวยกิจกรรมตางๆ มีเวทีการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ การเขาคายวิชาการ เพ่ือการสรางความยอมรับความสามารถในตนเอง เพ่ือน คุณครู 
และครอบครัว ดวยทฤษฎีการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยางจริงจัง ท้ังนี้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็จะจัดให
มีเวทีการแขงขันทักษะวิชาการภายใตชื่อ ดาวรุงมุงสูฝน โดยใชกลุมเปาหมายท่ีกลาวมาขางตนเปนหลัก 

วาระท่ี 5 ตบมือขางเดียวไมดัง 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนตองใหความสําคัญกับปญหาของการมีเพศสัมพันธ

ในโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงชั้นหัวเลี้ยวหัวตอ ในท่ีนี้ไดเนนท่ีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนสําคัญ โดยเนนท่ีนักเรียนหญิงเทานั้น ภายใตนโยบายตบมือขางเดียวไมดัง 
โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมเพ่ืออบรมใหนักเรียนเขาใจ และสรางความตระหนักในการรักนวลสงวนตัว 
สําหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทุกคนเปนพิเศษ เพ่ือไมใหเกิดปญหา
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ในขณะเดียวกันเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองผลิตสื่อและคนหานวัตกรรม
เพ่ือชวยโรงเรียนอีกทางหนึ่ง โดยเม่ือผลิตเสร็จแลวนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา
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ปท่ี 1 ทุกคนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองเขาชม เพ่ือใหไดรับความรูความเขาใจและการปลูกฝงจิตสํานึก
ท่ีจะปฏิบัติตนอยางปราศจากพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน โดยนโยบายดังกลาวนี้จะ
ขยายผลไปยังนักเรียนหญิงในระดับอ่ืนตอไป 

กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 ดังสรุปไดดวยภาพ 3  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  กลยุทธพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
ท่ีมา: (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 2555, หนา 16) 

วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เปนองคกรหลักที่สังคมไทยคาดหวังและเชื่อมั่นมากที่สุด 

ในการวางรากฐานดานคุณธรรมและคุณภาพของประชากรวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการดําเนินชีวิตที่มีความสุขอยางพอเพียง
ในสังคม 
 

ดานประสิทธิผล 
ตามพันธกิจ 

 

 ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู 
และสมรรถนะ 
 วาระ สพป. ที่ 1, 3, 4 

 ประชากรวัยเรียน 
ไดรับการศึกษาทั่วถึง 
และเสมอภาค 
 วาระ สพป. ที่ 1 

 ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม   
ที่พึงประสงค 
 วาระ สพป. ที่ 1, 5 

ดานพัฒนาองคการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เขตพื้นที่ 
 วาระ สพป. ที่ 1, 2 

 เครือขายขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร 
 วาระ สพป. ที่ 1, 2 

 เครือขายความรวมมือ
การปฏิบัติงาน 
 วาระ สพป. ที่ 1, 2 

ดานคุณภาพ       
การใหบริการ 

 

 สํานักงาน/โรงเรียน     
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 วาระ สพป. ที่ 1 

 โรงเรียนมี
ความเขมแข็ง 
 วาระ สพป. 
ที่ 1 

 โรงเรียนมีสารสนเท 
เพื่อการบริหาร 
ผลการเรียนรู 
 วาระ สพป. ที่ 1 

 บุคลากรครู       
มีประสิทธิภาพ 
 วาระ สพป. 
ที่ 1 

ดานประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

 

 มุงเนนผลงาน 
 วาระ สพป. 
ที่ 1, 2 

 ขับเคล่ือน
ความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัด 
 วาระ สพป. ที่ 1, 2 

 บริหารงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 วาระ สพป. ที่ 1, 2 

 กํากับ ดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 
 วาระ สพป. 
ที่ 1 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 
 

แนวความคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู เปนแนวคิดบริหารท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการกาว
สูความสําเร็จขององคการทุกประเภท ไมวาภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยสามารถประยุกตใช
รวมกับระบบบริหารรูปแบบอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการพัฒนาองคการใหเพียบพรอมไปดวยความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และใหบรรลุผลสําเร็จในระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวมตลอดท่ัวท้ังองคการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สถานศึกษาซ่ึงในการพัฒนาองคการใหเปนองคการชุดใหมท่ีสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ
มีความพรอมท่ีจะเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือปรับใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนางาน
อยางยั่งยืน 

2.2.1 ความเปนมาขององคการแหงการเรียนรู 
จากการศึกษาแนวคิดองคการแหงการเรียนรู รวมท้ังการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา งานวิจัย 

พบวา มีนักวิชาการหลายทานท่ีศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรู ไดมีการกลาวถึงท่ีมาของแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูไวในวรรณกรรมตางๆ สามารถคนพบไดจากผลงานเขียนท่ีเสนอแนวความคิด
ของนักการศึกษาไว ดังนี้ 

คริส อากีริส (Chris Argyris) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาท่ีสอนดานการศึกษาและพฤติกรรม
องคการของมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดเขียนผลงานชื่อ Organizational Learning: A Theory of Action 
Perspective โดยเขาไดเขียนรวมกับ โดนัลด ฌอน ( Donald Schon) ศาสตราจารยดานปรัชญา ของ
สถาบันเทคโนโลยขีองรัฐแมสซาชูเซตส (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ในป ค.ศ. 1978 
ไดใชคําวา การเรียนรูเชิงองคการ (organizational learning: OL) ซ่ึงอาจหมายถึง การเรียนรู (ของคน) 
ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในองคการ แตเนื่องจากงานเขียนเลมนีมี้ลักษะเชิงวิชาการชั้นสูงยากตอการศึกษาและ
เขาใจจึงทําใหไมใครไดรับความนิยม แพรหลาย เทาท่ีควร  อากีริส ( Argyris) ไดกลาวไวอยางนาคิดวา 
“ขาพเจาเขียนบทความตางๆ บนพ้ืนฐานของเกร็ดสาระเล็กๆ นอยๆ แตเขียนหนังสือโดยอิงจากการ
ทําวิจัย ขาพเจาไมตองการจะทําการวิจัยชูประเด็นท่ีเปนคําถามพ้ืนฐานและก็หยุดทําวิจัย” ( Argyris; 
อางถึงใน วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544, หนา 52-53) นอกจากนี้เขายังไดแสดงความยินดีท่ีมีผูคนให
ความสนใจกับแนวคิดการเรียนรูเชิงองคการของเขา 

หลังจากนั้น ในป ค.ศ. 1990 บุคคลท่ีมีบทบาทสรางความเขาใจเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู 
และเขียนผลงานเผยแพรจนเปนท่ียอมรับ คือ ปเตอร เซ็งก้ี (Peter Senge) ศาสตราจารยแหงสถาบัน
เทคโนโลยขีองรัฐแมสซาชูเซตสในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเขียนหนังสือชื่อ The Fifth Discipline: The 
Art and Practice of The Learning Organization ซ่ึงเปนหนังสือท่ีกลาวถึงพ้ืนฐานของวินัย 5 ประการ 
ท่ีนําไปสูองคการแหงการเรียนรู  (learning organization: LO) โดยในหนังสือเลมนี้  เซ็งก้ีไดใชคําวา 
learning organization แทนคําวา organizational learning สื่อความหมายเปนลักษณะในเชิงทฤษฎี 
(ปญญา อัศวกุลประดิษฐ, 2544, หนา 8) ซ่ึงตอมา ในป ค.ศ. 1994 เซ็งก้ีไดเขียนหนังสือเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับวินัย 5 ประการ ในชื่อ The Fifth Discipline Field Book: Strategies and Tools for Building 
a Learning Organization เพ่ือใหขอแนะนําและแนวทางท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
รวมกันในองคการ และในป ค.ศ. 1998 เซ็งก้ีไดเขียนหนังสืออีกเลมชื่อ The Fifth Discipline Challenge: 
Mastering The Twelve Challenge to Change in Learning Organization แนวคิดเพ่ือนําองคการ
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ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู และไดรับความนิยมปฏิบัติกันอยางแพรหลายในเวลาตอมา จนกระท่ัง 
American Society for Training Development (ASTD) สมาคมเพ่ือการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร 
ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดประกาศเกียรติคุณใหเขาเปนนักวิชาการเกียรติคุณดีเดน ประจําป 
ค.ศ. 2000 เซ็งก้ีกลาววา “Learning in organization means the continuous testing of experience, 
and the transformation of that experience into knowledge accessible to the whole organization, 
and relevant to its core purpose.” ซ่ึงนักวิชาการไทยใหคําจํากัดความไววา “องคกรท่ีบุคลากรภายใน
องคกรไดขยายความสามารถของตนอยางตอเนื่องท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคลและระดับองคกร 
เพ่ือสรางผลลัพธท่ีบุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคกรท่ีบุคลากรมีความคิดใหมๆ 
และการแตกแขนงของความคิดไดรับการยอมรับเอาใจใส เปนองคกรท่ีบุคลากรในองคกรมีการเรียนรู
อยางตอเนื่องดวยวิธีการท่ีจะเรียนรูไปดวยกันท้ังองคกร” (สาริน (นามแฝง), 2547, หนา 12) 

สําหรับการศึกษาคนควาเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูในประเทศไทยนั้น จําเริญ จิตรหลัง  
ไดศึกษาคนควาพบวา องคการแหงการเรียนรูเพ่ิงจะเริ่มมีการกลาวถึงกันในชวงป พ.ศ. 2544 ท้ังนี้โดย
วีรวัฒน ปนนิตามัย ไดเขียนหนังสือเรื่อง การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับแนวทาง
สรางองคการแหงการเรียนรูเพ่ือความอยูรอดและความยั่งยืนขององคการ (วีรวัฒน ปนนิตามัย , 2544, 
หนา 4) ในปตอมา วิโรจน สารรัตนะ (2544, หนา 6-7) ไดเขียนหนังสือเรื่อง โรงเรียน: องคการแหงการ
เรียนรู (กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา) ซ่ึงไดวิเคราะหงานเขียนของนักวิชาการ ทาง
ตะวันตก อาทิ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) ราซิค และสวาซัน (Razik & Swanson, 2001) 
แลวไดกลาวสรุปถึงองคการแหงการเรียนรูวา เปนสิ่งท่ีผูบริหารยุคใหมจะตองสรางข้ึน และผูบริหาร
จะตองแสดงภาวะความเปนผูนําในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพ่ือใหการเรียนรูใหมๆ ไดเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องดวยความเชื่อท่ีวา คนยิ่งเรียนรูก็ยิ่งจะขยายขีดความสามารถของตน ออกไป องคการท่ีกอเกิด
การเรียนรูก็จะเติบโตและพัฒนาตอไปโดยไมมีท่ีสิ้นสุด (จําเริญ จิตรหลัง, 2555, หนา 36) 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาองคการแหงการเรียนรู คือองคการท่ีใหความสําคัญกับคนในการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนาองคการอยางเปนระบบตอเนื่อง ท้ังในระดับบุคคล กลุมหรือทีม 
และองคการ เพ่ือใหองคการกาวข้ึนสูความสําเร็จหรือเปนองคการอัจฉริยะนั่นเอง 

2.2.2 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
นักวิชาการและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในองคการ อธิบายความหมายขององคการแหงการเรียนรูไว อยางหลากหลายแตกตางกัน 
ดังตอไปนี้ 

องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีมีการมุงเนนในการกระตุนเรงเรา และจูงใจให
บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของ
ตนเองและขององคการ ในการลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยรูปแบบการทํางาน
เปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดและความเขาใจเชิงระบบท่ีจะประสานกัน เพ่ือให
เกิดเปนความไดเปรียบท่ียั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัตนตลอดไป (จําเรียง วัยวัฒน  
และเบญจมาศ อํ่าพันธุ, 2540, หนา 11) 
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เซ็งก้ี (Senge, 1990, p. 3) กลาววา องคการแหงการเรียนรู  คือสถานท่ีซ่ึงทุกคนสามารถ
ขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถสรางผลงานตามท่ีตั้งเปาหมายไว เปนท่ีซ่ึงเกิด
รูปแบบการคิดใหมๆ หลากหลายมากมาย  ท่ีซ่ึงแตละคนมีอิสระท่ีจะสรางแรงบันดาลใจและเปนท่ีซ่ึง
ทุกคนตางเรียนรูวิธีการรวมกัน 

วิโรจน สารรัตนะ (2544, หนา 6-7) ไดสรุปเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูวา  องคการแหง
การเรียนรู เปนสิ่งท่ีผูบริหารยุคใหมจะตองสรางข้ึน เปนสิ่งท่ีผูบริหารตองแสดงภาวะผูนําในการจัดหา
หรือแสวงหาโอกาสเพ่ือใหการเรียนรูใหม  ๆไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ดวยความเชื่อท่ีวา คนยิ่งเรียนรูก็ยิ่ง
ขยายขีดความสามารถของตนออกไป องคการท่ีกอใหเกิดการเรียนรูก็จะเติบโตพัฒนาตอไปไดไมมีท่ีสิ้นสุด 
องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีซ่ึงสมาชิกไดพัฒนาขยายขีดความสามารถของตน เพ่ือการสรางสรรค
งานและการบรรลุเปาหมายงานอยางตอเนื่อง เปนท่ีซ่ึงแนวคิดแปลกๆ ใหมๆ ไดรับการกระตุนใหมีการ
แสดงออก เปนท่ีซ่ึงความทะเยอทะยานและแรงบันดาลใจของกลุมสมาชิกไดรับการสนับสนุนและสงเสริม 
เปนท่ีซ่ึงสมาชิกขององคการไดเรียนรูถึงวิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เปนท่ีซ่ึงองคการไดมีการขยายศักยภาพ
เพ่ือการแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง  เปนท่ีซ่ึงเก่ียวกับเรื่องของความเจริญ  
กาวหนา เปนเรื่องการเปลี่ยนใหมของตนเองอยางตอเนื่อง เปนเรื่องขององคการและชุมชนท่ีไมเคยอ่ิมตัว 
เปนเรื่องขององคการและชุมชนท่ีมีความตระหนักในตนเองอยูเสมอในอันท่ีจะเสาะแสวงหาความเปน  
ไปไดและโอกาสใหม  ๆเพ่ือความเจริญเติบโตกาวหนา เปนเรื่องขององคการและชุมชนท่ีเนนการมีขอมูล
ยอนกลับ เนนการสืบเสาะหาปญหาเพ่ือปรับปรุงสภาพการณท่ีเปนอยูดวยการคิดอยางเปนภาพรวม  
(holistic) ท้ังมิติความเปนเหตุเปนผลและมิติการใชดุลพินิจ ท้ังในเรื่องของความรูและในเรื่องของอํานาจ
ท่ีจะชวยใหเกิดสิ่งใหม  ๆเปนเรื่องของรูปแบบและหลักการใหม  ๆไดถูกริเริ่มพัฒนาข้ึน ซ่ึงความรูจะมิใช
เปนเพียงสิ่งท่ีมีไวเพ่ือการซึมซับหรือการสะสมเทานั้น แตจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาใหมไดจากกระบวนการ
ของประสบการณ การคิดและการรับรูรวมกันของสมาชิกในองคการ สมาชิกแตละคนจะเปนทรัพยากร
ความรู (resource of knowledge) สําหรับบุคคลอ่ืนในองคการ องคการเองก็จะเปนตัวเชื่อมประสาน
กระบวนการคิดและการเรียนรูเหลานั้นใหแพรกระจายออกไปในวงกวาง  

วีระวัฒน ปนนิตามัย (2544, หนา 60) ไดกลาวถึงองคการแหงการเรียนรูวา  เปนองคการท่ี
สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธขององคการกับสิ่งแวดลอมภายนอก เนนถึงการปรับตัวในเชิงรุกเพ่ือมุงสู
อนาคตท่ีพึงประสงค โดยผานการเรียนรูของบุคคลและทีมเปนสําคัญ โดยผานกลไกกระบวนการบริหาร
จัดการ มุงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิด ภูมิปญญา (ความรู ความเขาใจ การหยั่งรู) การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมท่ีแทจริง และการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ซ่ึงการท่ีจะเห็นไดอยางชัดเจนนั้น
ข้ึนอยูกับวาไดมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานใดเปนสําคัญ  

การวิน (Garvin, 1993, 78-91) ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา องคการแหง
การเรียนรูเปนองคการท่ีมีทักษะในการสรางสรรค การไดมาซ่ึงความรู การถายโอนความรู และการปรับ
พฤติกรรมขององคการเพ่ือสะทอนถึงความรูใหมและการหยั่งรู 

มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 19) ใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู คือ องคการ
ท่ีมีบรรยากาศเรียนรูรายบุคคลและกลุมอยางเต็มพลัง ในการรวบรวมและใชความรูเพ่ือผลสําเร็จ
ขององคการ และแปลงสภาพไปเปนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ใหอํานาจผูคนท้ังในและนอกองคการ
ในการเรียนรูงานท่ีทํา รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและเพ่ิมผลผลิต 
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ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 20) ไดกลาวไววา องคการแหงการเรียนรู  คือ 
องคการท่ีสมาชิกไดพัฒนาขีดความสามารถของตน ท้ังนี้เพ่ือการสรางสรรคงานและการบรรลุเปาหมาย
ของงาน ซ่ึงแนวคิดแปลกใหมไดรับการกระตุนใหมีการแสดงออก  แรงบันดาลใจของมวลสมาชิกไดรับ
การสนับสนุนและสงเสริม สมาชิกในองคการไดเรียนรูถึงวิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมท้ังองคการได
มีการขยายศักยภาพเพ่ือแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง 

บลานชารด และแทกเกอร (Blanchard & Thacker, 2004, pp. 44-45) สรุปความหมายของ
องคการแหงการเรียนรูวา คือการปรับปรุงขีดความสามารถขององคการและการตั้งเปาหมายในการเรียนรู
ขององคการ เพ่ือกระตุนการเรียนรูเปนรายบุคคลและเพ่ือใหมีการเรียนรู ท่ีคงอยูและกระจายไปท่ัวท้ัง
องคการ เปนการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ซ่ึงระบบเชนนี้จะชวยสนับสนุน
ใหพนักงานสรางความรูและถายโอนความรูไปสูผูอ่ืน ได และพนักงานจะปรบัพฤติกรรมของตนเองให
สอดคลองกับความรูท่ีไดรับ เพ่ือทําใหองคการมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  การสรางใหองคการ
เปนองคการแหงการเรียนรูนั้นเปนงานท่ีทาทาย โดยองคการแหงการเรียนรูตองมีระบบการบริหารท่ีดี  
สนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูตามความตองการขององคการ 

วิจารณ พานิช (2547, หนา 15) ไดใหความหมายไววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ี
ทํางานผลิตผลงานไปพรอม  ๆกับการเกิดการเรียนรู สั่งสมความรู และสรางความรูจาก ประสบการณใน
การทํางาน ผลลัพธขององคการแหงการเรียนรูคือผลงานตามภารกิจท่ีกําหนด  การสรางศาสตรหรือ
สรางความรูในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจขององคการนั้น  รวมท้ังการสรางคนอันไดแกผูท่ี
ปฏิบัติงานอยูในองคการหรือมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับองคการ  จะเกิดการเรียนรูเปนการเรียนรูแบบ
บูรณาการโดยอาศัยการทํางานเปนฐาน    

อภิชัย เทิดเทียนวงษ และคนอ่ืน  ๆ(2547, หนา 17) สรุปความหมายองคการแหงการเรียนรูวา 
คือ องคการท่ีมีกระบวนการท่ีมุงเนน กระตุน เรงเรา และจูงใจใหสมาชิกทุกคนในองคการกระตือรือรน
ท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมและขยายศักยภาพของตนและขององคการในการปฏิบัติ
ภารกิจตาง  ๆใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปน
ทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบท่ีจะประสานแกกัน เพ่ือใหเกิดเปน
ความสามารถและความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนตลอดไป  

ทองใบ สุดชารี ( 2548, หนา 421) ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา เปนระบบ
การจัดการองคการท่ีระดมสรรพกําลังจากบุคลากรทุกคนในองคการ ในการรวมกันวิเคราะหความตองการ 
การกําหนดเปาหมายรวมกัน  แสวงหาวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
ภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ธีระ รุญเจริญ (2549, หนา 157) กลาววา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีมุงเนน
และจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือศักยภาพของตนเอง
และขององคการ ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง 
และวัฒนธรรม ภายใตสภาวะท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยากแกการพยากรณวาจะเกิด
อะไรข้ึน แตละคนจึงพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูอยูตลอดเวลา  เพราะความรูท่ีเคยมีมาในอดีต
ถูกทาทายโดยความรูใหมท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
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สรุปการศึกษาความหมายขององคการแหงการเรียนรูไดวา องคการแหงการเรียนรูสงเสริม
ใหบุคลากรในองคการเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีการพัฒนาท้ังดานความคิดและจิตใจ มีการถายโอน 
ความรูสูบุคคลใหแกกันและกันอยางท่ัวถึง มีการทํางานรวมกันเปนทีม มีการแกปญหาการปฏิบัติงาน
อยางสรางสรรค รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องไปสูเปาหมายรวมกันขององคการ ตลอดจนมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
อยูตลอดเวลา ซ่ึงอยูภายใตองคการท่ีมีบรรยากาศการเรียนรูรายบุคคลและกลุม 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู  
ในเรื่องของแนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูไดมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษา ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากการประมวลหนังสือ บทความ เอกสารตางๆ พบวา ปจจุบันมีการอางอิง
แนวคิดเก่ียวกับองคการแหงเรียนรูของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด 3 ทาน คือ 
Peter M. Senge, Michael Marquardt และ David A. Garvin ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู
ของท้ัง 3 ทานนั้น มีบางลักษณะท่ีคลายคลึงกันและบางลักษณะท่ีมีความแตกตางกันอยางชัดเจน  
(อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง, ออนไลน, 2556) ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอโดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

1) แนวคิดองคการแหงการเรียรูของเซ็งก้ี (Peter M. Senge) 
เซ็งก้ี (Senge, 1990, pp. 139-269) เชื่อวา หัวใจของการสรางองคการแหงการเรียนรู 

อยูท่ีการเสริมสรางวินัย 5 ประการ ใหเกิดผลอยางจริงจังโดยผานกระบวนการนําไปปฏิบัติแกบุคคล ทีม 
และองคการอยางตอเนื่องและทุกระดับชั้น โดยเซ็งก้ีนิยามองคการแหงการเรียนรูวา เปนองคการท่ีผูคน
ตางขยายขีดความสามารถเพ่ือสรางผลงานท่ีตองการสรางอนาคต เซ็งก้ีใชคําวา วินัย (discipline) เพ่ือเปน
การบงชี้วา วินัยเปนเทคนิควิธีท่ีตองการศึกษาใครครวญอยูเสมอแลวนํามาปฏิบัติ และเปนแนวทางของ
การพัฒนาเพ่ือการแสวงหา การเสริมสรางทักษะหรือสรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผานการปฏิบัติ 
เพ่ือความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ วินัยท้ัง 5 ประการ เปนผลมาจากการคิดใครครวญจากประสบการณ
การทํางานของเซ็งก้ีเอง วินัย 5 ประการท่ีเปนพ้ืนฐานหลักของการทําความเขาใจเรื่องลักษณะขององคการ
แหงการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) วินัยประการท่ี 1 ความรอบรูแหงตน (personal mastery) 
 เซ็งก้ีเขียนถึงจิตวิญญาณขององคการแหงการเรียนรูวา องคการแหงการเรียนรู

ผานกลุมบุคคลท่ีเรียนรู การเรียนรูของแตละคนจะไมไดเปนหลักประกันวา เกิดการเรียนรูในองคการข้ึน 
แตการเรียนรูขององคการจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีการเรียนรูเทานั้น  การฝกฝนอบรมตนดวยการ
เรียนรูอยูเสมอเปนรากฐานสําคัญ เปนการขยายขีดความสามารถใหเชี่ยวชาญมากข้ึน ความรอบรูเปน
ผลรวมของทักษะความสามารถเปนภาพท่ีเปนตามความเปนจริง ทําใหเห็นวาสิ่งใดท่ีมีความสําคัญตอ
บุคคลและตอองคการ ขณะเดียวกันก็ทําใหเห็นภาพในอนาคต (vision) ท่ีพึงเปนได สรางเปนวิสัยทัศน
สวนตนข้ึน (personal vision) และการท่ีจะมีพลังท่ีจะสรางความรอบรูแหงตนไดนั้น จะตองผสมผสาน
ความเปนเหตุและเปนผลเขากับญาณหยั่งรูท่ีเราไมสามารถอธิบายเหตุผลท่ีแทจริงไดแตมีความเชื่อเชนนั้น 
เห็นความเปนสวนหนึ่ง ความเชื่อมโยงตัวเรากับโลกภายนอก นอกจากนั้นยังมีความเอ้ืออาทร เมตตา
สงสารผูอ่ืน และมีความจงรักภักดี ผูกพันกับเปาหมาย กับงานและกับองคการ ซ่ึงแนวปฏิบัติในการมุง
สูความเปนเลิศของบุคคล ประกอบดวย 
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ก. สรางวิสัยทัศนสวนตน (personal vision) คือ ความคาดหวังของแตละคน
ท่ีตองการจะใหสิ่งตางๆ เกิดข้ึนจริงแกชีวิตตน ไดแก วิสัยทัศนในหนาท่ีการงาน วิสัยทัศนดานครอบครัว 
และวิสัยทัศนเฉพาะตน  

ข. มุงสรางสรรค (creative tension) ถือเปนแรงใฝดีท่ีจะชวยสงเสริมใหเรามี
พัฒนาการอยูตลอดเวลา วิสัยทัศนสวนตนจะเปนจริงได จําเปนท่ีจะตองมีจิตสํานึกถึงแรงใฝดีและมี
การใชเวลาอยางคุมคาแกตนเองอยูเสมอ 

ค. ใชขอมูลเพ่ือการคิดวิเคราะหและตัดสินใจ การใชขอมูลและเหตุผลชวยให
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง ชวยใหมีระบบวิธีการคิดและตัดสินใจท่ีดี 

ง. ฝกใชจิตใตสํานึกในการทํางาน (subconscious) ถือวาเปนการมีความชํานาญ
ข้ันสูงสุด ชวยใหการทํางานดําเนินไปโดยอัตโนมัติและมีผลงานดี โดยตองฝกทักษะในงานแตละประเภท
อยางจริงจังและสมํ่าเสมอ 

(2) วินัยประการท่ี 2 แบบแผนความคิดอาน (mental models) 
(2) แบบแผนความคิดอาน ไดแก ขอตกลงเบื้องตน ความเชื่อพ้ืนฐาน ทัศนคติ

จากการสั่งสมประสบการณ  จนกลายเปนกรอบความคิดท่ีทําใหบุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทํา
ความเขาใจ วินิจฉัย และตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม สิ่งเหลานี้ถือเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ
ทางอารมณ (emotional quotient) ท่ีมีอิทธิพลตอความรู ความเขาใจตอสรรพสิ่งในโลก และมีผลตอ
การประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติท่ีเขามีตอบุคคล สรรพสิ่งและสถานการณท้ังหลาย หนาท่ีของ
วินัยประการท่ี 2 ก็เพ่ือฝกฝนใหเราไดเขาใจ แยกแยะระหวางสิ่งท่ีเราเชื่อกับสิ่งท่ีเราปฏิบัติ การสืบคน
ความคิดความเชื่อของเรา ทําใหเราทาทายและปรับขยายขอบเขตและกระบวนการความคิดความเชื่อ
ของเรา เขาใจมุมมองและการคิดของผูอ่ืน 

แบบแผนความคิดอานจึงมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ แบบแผนความคิดอานมีพลัง 
มีอิทธิพลตอการรับรู การตีความและตอพฤติกรรมของเรา ยิ่งเม่ือมีการแบงปนความคิดเห็น  มุมมอง
ระหวางกันดวยแลว ยิ่งทําใหพลังของการเปนองคการแหงการเรียนรูเกิดข้ึน ซ่ึงไมนาแปลกใจวาหนทาง
แรกเริ่มของการสรางองคการแหงการเรียนรูท่ีดี ไดผลและคุมคาท่ีสุด เริ่มจากการพบปะพูดคุยแบบไม
เปนทางการระหวางสมาชิกภายในองคการนั่นเอง นอกเหนือจากการฝกทักษะในการคิดใครครวญและ
ทักษะในการสืบคนใหเกิดเปนนิสัยของบุคลากรในองคการ 

(3) วินัยประการท่ี 3 วิสัยทัศนรวม (shared vision) 
(3) วิสัยทัศน คือ ภาพอนาคตท่ีปรารถนาใหเกิดมีข้ึนในองคการ การสรางวิสัยทัศน

รวมของคนในองคการใหสามารถมองเห็นภาพและมีความตองการท่ีจะมุงไปในทิศทางเดียวกัน เปนสิ่งท่ี
จําเปนตอภาวะผูนําทุกคน เปนพลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอยางขององคการใหมุงสูเปาหมายเดียวกัน 
เปนจุดรวมและพลังการเรียนรูของสมาชิกในองคการ ผูนําตองพัฒนาวิสัยทัศนเฉพาะตน (personal vision) 
ข้ึนมากอน จากคุณคาสวนบุคคล ความหวงใย ใหความสําคัญกับสิ่งใด จากการคิดได คิดเปน และแบงปน
ใหผูอ่ืนไดรู เขาใจ เห็นคลอยตามกัน กลายเปนวิสัยทัศนรวม ( shared vision) ท่ีมีการแบงปนกับผูท่ี
เก่ียวของในทุกระดับขององคการ โนมนาวใหเกิดการปฏิบัติรวมกันไปในทิศทางท่ีทําใหภาพวิสัยทัศน
นั้นเปนจริงข้ึนมา ในลักษณะการปฏิบัติเชิงรุก (proaction) มิใชรอหรือตามแกไข (reaction) 
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เซ็งก้ี (Senge, 1990, pp. 223-225) มีความเห็นวา การสรางวิสัยทัศนรวมนี้เปน
การสรางความคิดท่ีใชปกครอง (government idea) ชี้นําองคการวา องคการคิดอยางไร มีเปาหมาย 
พันธกิจและยึดคุณคาใด วิสัยทัศนท่ีตองสอดคลองกับคุณคาและคานิยมท่ีผูคนยึดถือ 

(4) วินัยประการท่ี 4 การเรียนรูของทีม (team learning) 
 การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในลักษณะกลุมหรือทีมงาน เปนเปาหมายสําคัญ

ท่ีจะตองทําใหเกิดข้ึน  เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยน  ถายทอดความรู  และประสบการณกันอยางสมํ่าเสมอ 
ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การเรียนรูชนิดนี้เนนการทํางานเพ่ือกอใหเกิดความ
รวมแรงรวมใจ มีความสามัคคีในการรวมมือกันแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ผูบริหารจึงตองสงเสริมให
ทุกคนในองคการไดทํางานรวมกันเปนทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ  และทักษะเพ่ือ
พัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม เซ็งก้ี (Senge, 1990, pp. 236-237) มีความเห็นวา 
การเรียนรูเปนทีมมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

ก. สมาชิกภายในทีมตองมีความสามารถในการคิด ตีปญหาหรือประเด็นพิจารณา
ใหแตก โดยหลายหัวรวมกันคิดยอมดีกวาการใหบุคคลคนเดียวคิด 

ข. ภายในทีมตองมีการทํางานท่ีสอดประสานกันเปนอยางดี คิดในสิ่งท่ีใหมและ
แตกตาง มีความไววางใจตอกัน 

ค. บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งท่ีมีตอทีมอ่ืนๆ ขณะท่ีทีมหนึ่งสมาชิกเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง การประพฤติปฏิบัติของทีมนั้นยังสงผลตอทีมอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงจะชวย ในการสรางองคการแหง
การเรียนรูใหมีพลังมากข้ึน 

(5) วินัยประการท่ี 5 การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) 
 เซ็งก้ี (Senge, 1990, p. 68) ไดใหความหมายของคําวา การคิดอยางเปนระบบ 

(systems thinking) ไววา วินัยของการเห็นภาพโดยรวมหรือเห็นท้ังหมด มีกรอบท่ีมองเห็นความสัมพันธ
ท่ีเก่ียวของกัน มากกวาท่ีจะเห็นแคเชิงเหตุเชิงผล เห็นแนวโนมรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงมากกวา 
ท่ีจะเห็นแคฉาบฉวยหรือผิวเผิน 

การคิดอยางเปนระบบมีความสําคัญอยางมากกับสภาพการบริหารในยุคการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเต็มไปดวยการชิงไหวชิงพริบ ทุนทางปญญาท่ีผูบริหารทุกคนจําเปนตองมี คือสมองของ
ผูบริหารตองเขาใจสภาพขององคประกอบยอยตางๆ ในองคการ เขาใจปจจัยพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร
และพัฒนา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เห็นความซับซอนเก่ียว ของสัมพันธกันของระบบยอย  ซ่ึงลักษณะ
ของการคิดอยางเปนระบบท่ีดี มีกรอบแนวความคิด คือ 

ก. คิดเปนกลยุทธ ชัดเจนในเปาหมาย มีแนวทางท่ีหลากหลาย แนวแนในเปาหมาย 
มีวิสัยทัศน เนนรูปแบบท่ีสามารถนําไปปฏิบัติจริงได 

ข. คิดทันเหตุการณ การคิดนั้นควรทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีมีตอองคการ มองใหเห็นความจริง และสามารถแกไขปญหาไดทันการณ 

ค. เล็งเห็นโอกาส การคิดไมเพียงแตคิดในเรื่องปญหาเฉพาะหนาเทานั้นแตควร
พิจารณาถึงสภาพการณในอนาคต เพ่ือสามารถกําหนดแนวทางทางปฏิบัติเชิงรุกได 

จากวินัยท้ัง 5 ประการของเซ็งก้ี ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการคิดอยาง
เปนระบบ (system thinking) ท่ีจะบูรณาการวินัยท้ัง 4 ประการเขาดวยกัน การทํางานท่ีผานกระบวนการ
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คิดอยางเปนระบบเขาไปรวมทํางานดวยนั้นจะมีพลัง กอใหเกิดผลดีสูงสุด ผูบริหาร หรือผูนําท้ังหลาย  
ควรผสานแบบแผนความคิดความอานของตน เขากับทักษะการคิดอยางเปนกลยุทธและอยางเปนระบบ
ท่ีเนนภาพใหญ เนนความเชื่อมโยงขององคประกอบยอยใหไดเพ่ือใชในการแกปญหา ในการปรับโครงสราง
องคการ ฝกทักษะในการคิดใครครวญ การเปดใจกวางตอสิ่งท่ีทาทาย ท้ังนี้ หากองคการมีวิสัยทัศนแต
ขาดการคิดอยางเปนระบบ วิสัยทัศนท่ีตั้งไวก็ขาดมรรคผล การคิดอยางเปนระบบเปนเรื่องละเอียดออน 
ท่ีมีความหมายและสําคัญอยางยิ่งตอการสรางองคการใหเปนองคการแหงเรียนรู (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 
2544, หนา 47) เม่ือนํามาสรุปเปนวินัย 3 ระดับ สามารถแสดงดังภาพ 4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 4  แผนภูมิแสดงสรุปแนวคิดเก่ียวกับวินัย 5 ประการของเซ็งก้ี  
ท่ีมา: (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544, หนา 49) 

1. การคิดอยางเปนระบบ 
(systems thinking) 

 

3. แบบแผนความคิดอาน 
(mental models) 

 
4. วิสัยทัศนรวม 
(share vision) 

 
5. การเรียนรูของทีม 

(team learning) 

 
 

องคการแหงการเรียนรู 
 

 ความอยูรอดและเจริญรุงเรือง 
(survival & growth) 

 

วินัยระดับบุคคล 
(individual discipline) 

 

วินัยระดับทีม 
(team discipline) 

 

วินัยระดับองคการ 
(organization discipline) 

 

2. ความรอบรูแหงตน 
(personal mastery) 

 

วินัยของผูนํา 
(leader discipline) 

วินัยของการเรียนรู 
(learning discipline) 
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จากการศึกษาแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของเซ็งก้ี สรุปไดวา แนวคิดองคการแหง
การเรียนรูมีความสําคัญตอองคการ มิใชเพียงเพ่ือทําใหคนในองคการมีความสามารถในการเรียนรูรวมกับ
ผูอ่ืนเทานั้น แตมีสวนในการพัฒนาเปลี่ยนวิธีการมองโลกของคนในองคการเสียใหม เปนการมองภาพรวม 
สงเสริมใหคนในองคการรวมกันแสวงหาความรูและนําความรูท่ีไดมาไปแสวงหาประโยชน ตลอดจน
สามารถถายทอดความรู ความคิดไปสูการปฏิบัติได ดังนั้น  ในการทํางานองคการจึงมีหนาท่ีท่ีตองเปน
ผูสรางและสนับสนุนการเรียนรู ตลอดจนทําใหการเรียนรูกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ 

2) แนวคิดองคการแหงการเรียนรูของมารคอรท (Michael Marquardt) 
มารคอรท (Marquardt, 2002, pp. 23-24) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แหงมหาวิทยาลัยจอรจ วอรชิงตัน (Gorge Washington University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําเสนอ
แนวคิดการสรางองคการแหงการเรียนรูในหนังสือ Building the Learning Organization กลาวถึงลักษณะ
ของความเปนองคการแหงการเรียน โดย เนนตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ และมี
บรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีวิธีการเรียนรูท่ีเปนพลวัต มีการสอนบุคลากรในองคการ
ใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู จัดการ และใชความรูเปน
เครื่องมือไปสูความสําเร็จ ควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยองคประกอบของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบยอยๆ ท่ีสัมพันธกันท้ัง 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู 
(learning dynamics) การปรับเปลี่ยนองคการ (organization transformation) การเพ่ิมอํานาจแกบุคคล 
(empowering and enabling people) การจัดการความรู (knowledge management) และการประยุกต 
ใชเทคโนโลยี (technology application) ดังภาพ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบของมารคอรท 
ท่ีมา: (Marquardt, 2002, p. 23) 

 

 

การเพ่ิมอํานาจ
แกบุคคล 

 

การปรับเปลี่ยน
องคการ 

 

การจัดการ
ความรู 

 

การประยุกตใช
เทคโนโลย ี

 

พลวัต 
การเรียนรู 
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องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบของมารคอรทแสดงใหเห็นวา 
องคประกอบยอยดานการปรับเปลี่ยนองคการ การเพ่ิมอํานาจแกบุคคล การจัดการความรู และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี เปนสิ่งจําเปนตอการสงเสริมและขยายพลวัตการเรียนรู สวนพลวัต การเรียนรู 
จะเปนองคประกอบยอยท่ีแทรกซึมเขาไปในระบบยอยท้ัง 4 ท่ีเหลืออยู โดยองคประกอบยอยท้ังหมดนี ้
ลวนเปนสวนประกอบในการสรางและรักษาการเรียนรูในองคการ องคประกอบท้ัง 5 นี้มีความสัมพันธ
กันและเติมเต็มซ่ึงกันและกัน ถาองคประกอบยอยใดออนแอหรือขาดหายไป องคประกอบยอยอ่ืนๆ  
ก็จะไดรับความเสียหายไปดวย (Marquardt, 2002, p. 24) ในแตละระบบยอยนั้นจะประกอบไปดวย
สวนตางๆ ดังนี้ 

(1) องคประกอบดานพลวัตการเรียนรู 
 มารคอรท (Marquard, 2002, p. 23) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูวา 

ในองคการแหงการเรียนรู พลวัตการเรียนรูถือเปนองคประกอบยอยหลักท่ีเปนแกนสําคัญของการสราง
องคการแหงการเรียนรู โดยจําแนกการเรียนรูได 3 ระดับ คือ ระดับปกเจกบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการ ซ่ึงทุกระดับมีความสัมพันธกัน ในแตละระดับของการเรียนรูนั้นตองเริ่มท่ีทักษะของตัวบุคลากร
แตละคนเพ่ือใหสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบไปดวย การคิดเชิงระบบ (systematic 
thinking) การมีรูปแบบทางความคิด (mental model) การมุงม่ันสูความเปนเลิศ (personal mastery) 
การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (self-directed learning) และการเสวนาสื่อสารกัน (dialogue) โดยใชทักษะ
สําคัญเหลานี ้สนับสนุนการเรียนรูขององคการใหเกิดข้ึนไดอยางเต็มท่ี โดยวิธีในการเรียนรูท่ีมีความสําคัญ
ในการสรางการเรียนรูในบริบทขององคการแหงการเรียนรูมี  3 ประเภท  คือ การเรียนรู เพ่ือปรับตัว
เปนการเรียนรูจากประสบการณในอดีตเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต การเรียนรูโดยการกระทํา ( action 
learning) เปนการเรียนรูท่ีนําเอาสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงมาเปนฐานของการเรียนรู 
และสุดทายคือระบบการเรียนรูเพ่ือมุงสูเปาหมายขององคการ (anticipatory learning) เปนการเรียนรู
ท่ีมุงสนองตอบความสําเร็จของเปาหมายองคการ เชน วิสัยทัศน เปนตน  (อํานาจ วัดจินดา , ออนไลน, 
2550) ดังแสดงไดดวยภาพ 6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6  องคประกอบดานพลวัตการเรียนรู 
ท่ีมา: (Marquardt, 2002, p. 24) 

พลวัตการเรียนรู

   ทักษะ
  - การคิดเชิงระบบ
  - รูปแบบความคิด
  - การมุงม่ันสูความเปนเลิศ
  - การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง

   ประเภท
   - การปรับตัว     
   - การคาดการณ
   - การลงมือปฏิบัติ

  ระดับ
   - ปจเจกบุคคล
   - กลุม/ทีม
   - องคการ
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(2) องคประกอบดานการปรับเปลี่ยนองคการ 
 มารคอรท (Marquard, 2002, p. 25) ไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับองคการ

ในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูวา เปนองคประกอบยอยหลักดานองคการซ่ึงมุงเนนการกลาวถึง
การกําหนดใหบุคลากรมาทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน มีกระบวนการตางๆ เกิดข้ึน  ท่ีสามารถรับกับ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังเปนระบบขององคการ ตองมีการวางรากฐานไวเพ่ือสรางองคการ
แหงการเรียนรู ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 4 อยาง ไดแก วิสัยทัศน (vision) 
ซ่ึงเปนเสมือนเข็มทิศนําองคการไปยังเปาหมายท่ีพึงประสงค กลยุทธ (strategy) เปนวิธีการท่ีจะทําให
องคการไปถึงยังเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีวางไว โครงสรางองคการ (structure) เปนปจจัยสนับสนุนให
ทุกภาคสวนขององคการสามารถดําเนินงานหรือทําหนาท่ีไดอยางเหมาะสม และท่ีสําคัญคือ วัฒนธรรม
องคการ (organization culture) ซ่ึงเปนความเชื่อหรือคานิยมของคนในองคการ ท่ีตองเอ้ือตอกระบวนการ
สรางองคการแหงการเรียนรู เชน คานิยมการทํางานเปนทีม การบริหารจัดการตนเอง การมอบอํานาจ 
การกระจายอํานาจ เปนตน โดยตองมีการปรับเปลี่ยนในทุกองคประกอบยอยเหลานี้เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู 
ดังแสดงในภาพ 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 7  องคประกอบดานการปรับเปลี่ยนองคการ 
ท่ีมา: (Marquardt, 2002, p. 27) 

 
(3) องคประกอบดานการเสริมความรูแกบคุคล 

 มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 30) ไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนา
องคการแหงการเรียนรูวา คนถือเปนปจจัยสําคัญขององคการ ซ่ึงใน องคการหนึ่งๆ ตางมีผูท่ีเก่ียวของ
หลายฝาย ท้ังภายในองคการเอง  เชน ผูบริหารตองมีภาวะผูนําและมีทักษะทางดานการบริหาร อาทิ 
การสอนงาน การเปนพ่ีเลี้ยง และท่ีสําคัญตองเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา ตองสรางและเพ่ิม
โอกาสในการเรียนรูใหกับคนรอบขาง  พนักงานระดับปฏิบัติตองมีนิสัยใฝรู แกปญหาเปนและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยูเสมอ ลูกคาท่ีใชบริการก็ตองมีการใหขอมูลยอนกลับ ในดานของความตองการ
แกองคการ เชนเดียวกับหุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีตองใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรู
ซ่ึงกันและกันอยางจริงใจ เพ่ือท่ี จะไดรบัประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรูนั้ น รวมท้ังชุมชน ท่ีตอง

การปรับเปลี่ยน
องคการ

วิสัยทัศน

วัฒนธรรม

กลยุทธ

โครงสราง
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ใหการสนับสนุนการพัฒนาองคการท่ีตั้งอยูในบริเวณชุมชน ซ่ึง บุคคลทุกภาคสวนท่ีกลาวมานี้  มีสวน
ในการสรางองคการแหงการเรียนรู และมีคุณคาตอองคการในการสรางองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงตอง
ไดรับสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดทําหนาท่ีตามบทบาทของตัวเองอยาง
เต็มศักยภาพ ดังแสดงในภาพ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8  องคประกอบดานการเสริมความรูแกบคุคล 
ท่ีมา: (Marquardt, 2002, p. 30) 

 
(4) องคประกอบดานการจัดการความรู 

 มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 31) ไดนําเสนอแนวคิดการสรางองคการ
แหงการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับองคประกอบดาน การจัดการความรู  โดยความรูท่ีมีในองคการ
จําเปนอยางยิ่งตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ  
ซ่ึงกระบวนการจัดการความรู มีกระบวนการเริ่มตนตั้งแตการระบุถึงความรูท่ีจําเปนตอองคการ  
การเสาะแสวงหาความรู การสรางความรูใหม การจัดเก็บความรู การวิเคราะห และการทําเหมืองความรู 
การถายโอนและเผยแพรความรู และการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน และการทําใหขอมูล
ถูกตองเท่ียงตรง ดังแสดงในภาพ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9  องคประกอบดานการจัดการความรู 
ท่ีมา: (Marquardt, 2002, p. 31) 

การเสริมความรู

แกบุคคล

ผูบริหารและผูนํา

ลูกคา

พนักงาน

หุนสวนและพันธมิตร

ผูขาย

ชุมชน

การจัดการความรู

การแสวงหาความรู

การจัดเก็บความรู

การสรางความรู

การวิเคราะหและทําเหมืองความรูการถายโอนและเผยแพรความรู

การประยุกตใชและการทําให
ขอมูลถูกตอง เท่ียงตรง
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(5) องคประกอบดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 33) ไดนําเสนอแนวคิดการสรางองคการ

แหงการเรียนรูดานองคประกอบของการประยุกตใชเทคโนโลยีวา องคการท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
ถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีชวยใหการสรางองคการแหงการเรียนรู มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน   
จัดวาเปนชองทางและเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนใหบุคลากรในองคการเขาถึงความรู และมีการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศและการเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยประเภทของเทคโนโลยีท่ีชวยในการสรางองคการแหงการ
เรียนรูมี 2 ประเภท คือ 

ก. เทคโนโลยีสําหรับการบริหารจัดการความรู (technology for management 
knowledge) หมายถึง เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรท่ีรวบรวม กําหนดรหัส จัดเก็บ และถายโอนขอมูล
ไปท่ัวท้ังองคการและท่ัวโลก 

ข. เทคโนโลยีสําหรับเพ่ิมพูนการเรียนรู (technology for enhancing knowledge) 
คือการใชเครื่องมือในการสรางการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางสะดวกมากข้ึน โดยจะเก่ียวของกับการนําเอา
วีดีทัศน โสตทัศน และการฝกอบรมแบบสื่อผสม (computer-based multimedia) มาใชประโยชนเพ่ือ
ถายทอดและพัฒนาความรูและทักษะของคนในองคการใหดีข้ึน ดังแสดงในภาพ 10  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 10  องคประกอบดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
ท่ีมา: (Marquardt, 2002, p. 33) 
 

3) แนวคิดองคการแหงการเรียนรูของการวิน (Garvin, D. A.)  
การวิน (Garvin, 1993, pp. 80-81) ไดเสนอหลักการในการพัฒนาองคการไปสู

ความเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงเปนองคการท่ีมีทักษะในการสรางสรรค และการถายโอนความรู 
และสามารถปรับพฤติกรรมท่ีสะทอนความรูใหมและการหยั่งรู ประกอบดวยหลักสําคัญ 5 ประการ ดังนี ้

(1) การแกปญหาอยางเปนระบบ  (systematic problem solving) โดยผานวงจร 
Deming มีการตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูล และทดสอบสมมติฐาน ดังเชนตัวแบบกระบวนการแกปญหา
ของบริษัทซีรอก (Xerox) ท่ีไดแบงกระบวนการแกไขปญหาออกเปน 6 ข้ันตอน คือ  

ก. การจําแนกและเลือกปญหาเพ่ือหาชองวางระหวางสภาวะท่ีตองการกับปจจุบัน 
ข. วิเคราะหหาสาเหตุหลักของปญหานั้นๆ และจัดลําดับความสําคัญ  
ค. การสรางแนวทางแกไขปญหา โดยทําใหการแกปญหานั้นมีแนวทางท่ีชัดเจน

และมีทางเลือกในการแกปญหา  

การประยุกตใช
เทคโนโลยี

การจัดการความรู การเพ่ิมพูนความรู
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ง. ทําการเลือกแผนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  โดยการทําการ
ทดลองในโครงการนํารอง  

จ. ทําการประยุกตใชแนวทางแกไขปญหาในสถานท่ีจริง  
ฉ. ประเมินและจําแนกปญหาท่ีไดรับการแกไข และมีการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง  

ดังนั้นจึงกลาวไดวา การแกปญหาอยางเปนระบบเปนการวิเคราะหปญหา ใชขอมูล
จริงมาใชในการตัดสินใจแทนการใชสมมติฐาน และการใชเครื่องมือทางสถิติมาชวยในการจัดการขอมูล 
เปนกระบวนการอยางมีระบบ เพ่ือการระบุหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยรวมถึงการคนพบกลยุทธท่ีเหมาะสมในการแกปญหาดังกลาว  และการนําเอากลยุทธนั้นไปปฏิบัติ
และทําการประเมินโดยเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง  และผลการปฏิบัติงานท่ี
คาดหวังไว นั่นคือ วงจรของ Deming นั่นเอง 

(2) การทดลองแนวทางใหมๆ (experimentation with new approaches) ซ่ึงเปน
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการหาและทดสอบความรูใหมๆ  อยางมีระบบ  โดยใชวิธีทางวิทยาศาสตร  
ซ่ึงการทดลองนี้จะทําคูขนานไปกับการแกปญหาอยางมีระบบ การทดลองอาจจะเปนลักษณะของการ
ทําการทดลองยอยๆ  เพ่ือสะสมความรูและแกไขทําใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง องคการท่ีนําการทดลองมา
ใชไดอยางประสบผลสําเร็จจะมีลักษณะของการทํางานอยางมุงม่ันเพ่ือใหแนใจวาไดแนวคิดใหมๆ  
อยางตอเนื่องตลอดเวลา มีการนําระบบการใหผลตอบแทนท่ีเนนในเรื่องการเสี่ยงท่ีจะทดลองสิ่งใหม 
และผูจัดการรวมถึงพนักงานจะตองไดรับการฝกทักษะในเรื่องเก่ียวกับการจะทําการทดลองอยางไร  
และประเมินการทดลองอยางไรดวย 

นอกจากนี ้การทดลองอาจจะเปนไปในลักษณะของโครงการสาธิต ซ่ึงจะใหญและ
ซับซอนกวาการทดลองยอยดังท่ีไดกลาวมา ลักษณะของโครงการสาธิต คือ โครงการริเริ่มท่ีไดรวบรวม
หลักการและแนวคิดท่ีองคการสามารถพัฒนาไปขางหนา เปนโครงการท่ีบอกโดยนัยถึงแนวทาง นโยบาย
และการตัดสินใจของโครงการตอๆ  ไป และเปนโครงการท่ีมักจะถูกพัฒนามาจากทีมงานจากหลายๆ  
หนวยงาน 

กลาวโดยสรุปไดวา การทดลองแนวทางใหม  ๆผูบริหารตองมีลักษณะคือ การทํางาน
อยางมุงม่ันเพ่ือใหแนใจวาไดแนวคิดใหมๆ  อยางตอเนื่องตลอดเวลา  และองคการตองมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการหาและทดสอบความรูใหมๆ อยางมีระบบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยการทดลอง
ยอยๆ เพ่ือสะสมความรูและแกไขทําใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

(3) การเรียนรูจากประสบการณในอดีต (learning from past experience) องคการ
จะตองตรวจสอบท้ังในดานการประสบความสําเร็จและลมเหลวขององคการเอง โดยทําอยางเปนระบบ 
จดบันทึกในลักษณะท่ีพนักงานสามารถท่ีจะคนดูได มีการบันทึกขอมูลเปน case study เพ่ือใหสมาชิก
ในองคการไดศึกษาถึงความสําเร็จและความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือนํามาประยุกตใชในอนาคต  มีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของสมาชิก การเรียนรูจากประสบการณในอดีต บริษัทหรือองคการ
ตองทบทวนความสําเร็จและความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนในอดีต ประเมินอยางเปนระบบ และบันทึกบทเรียน
ในรูปแบบท่ีบุคลากรสามารถคนหาไดเทาท่ีจําเปน  ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งไดเรียกกระบวนการ แบบนี้วา 
santayana review โดยการอางนักปรัชญา  George Santayana ผูท่ีคิดวลีท่ีวา  “ผูใดท่ีไมสามารถ
จดจําอดีตไดนั้น ถูกตําหนิตราหนาแนนอนตอความผิดพลาดในอดีตท่ีกลับมาเกิดซํ้าอีก” และท่ีโชคราย
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คือผูบริหารสวนใหญทุกวันนี้ไมมีความแตกตาง  แมท่ีเปนคูแขงกันในอดีต  พวกเขากลับปลอยใหผล
จากความผิดพลาดในอดีตหมดคาไปอยางนาเสียดาย 

แนวคิดนี้มีเนื้อหาสาระตรงกับแนวคิดของมารคอรท  (Marquardt, 2002; อางถึงใน 
บดินทร วิจารณ, 2547, หนา 88) ในดานการจัดการความรู (knowledge management) และในการ
สรางองคการแหงการเรียนรู จึงเปนการท่ีจะทําใหคนในองคการเรียนรูปจจัยตางๆ  ท้ังจากภายในและ
ภายนอก เพ่ือนํามาใชพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคการ ท้ังนี้การท่ีคนและองคการจะสามารถ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ตองมีการจัดการความรูควบคูกันไปเสมอ  ซ่ึงก็คือการมี
กระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ โดยผานกระบวนการ
ตาง  ๆเชน การสราง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใชความรู (อุทุมพร จามรมาน และคนอ่ืน ,ๆ 2553, หนา 62) 

กลาวโดยสรุปไดวา การเรียนรูจากประสบการณของตนเองและอดีตนั้น เปนการ
ตรวจสอบความสําเร็จและลมเหลวขององคการ โดยทําอยางเปนระบบ  การจัดการความรูปจจัยตางๆ  
ท้ังจากภายในและภายนอก เพ่ือนํามาใชพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคการ 

(4) การเรียนรูจากประสบการณและสิ่งท่ีผูอ่ืนทําไดเปนอยางดี (learning from the 
experiences and best practices of others) การเรียนรูในองคการไมไดมาจากการวิเคราะหประสบการณ
ขององคการแตเพียงอยางเดียว บางครั้งการเขาใจอยางลึกซ้ึงในแนวความคิดใหม  ๆอาจจะมาจากการท่ี
องคการมองไปขางนอก ซ่ึงหมายความรวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูและท่ีแตกตางดวย การเรียนรู
จากประสบการณและสิ่งท่ีผูอ่ืนทําไดเปนอยางดี สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ องคการท่ีดีกวา 
(benchmarking) โดยประโยชนท่ีไดรับจะมาจากการศึกษาวิธีการปฏิบัติวามีการทํางานอยางไร ไมไดดูท่ีผล 
และการเรียนรูจากลูกคา (customer) การสนทนาพูดคุยกับลูกคาเปนการกระตุนการเรียนรูวิธีการหนึ่ง  
โดยลูกคาจะเปนผูใหขอมูลท่ีทันสมัย การไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ความเขาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ความชอบ และผลสะทอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการบริการและรูปแบบการใช เปนตน 

การเรียนรูจากประสบการณและสิ่งท่ีผูอ่ืนทําไดเปนอยางดีนั้น จะเกิดข้ึนเม่ือองคการ
อยูในสภาพแวดลอมของการเปดกวางในการยอมรับฟง  พรอมท่ีจะยอมรับท้ังขอตําหนิติชม องคการ
จึงจะมีโอกาสท่ีจะพัฒนาไปสูองคการเพ่ือการเรียนรูได  หากมีความคิดวาเราเปนผูถูกตองเสมอและ
ผูอ่ืนผิดหรือในลักษณะของความคิดท่ีวาไมมีใครจะสอนเราได  คนในองคการนั้นก็ยากท่ีจะเรียนรูและ
องคการเองก็ยากท่ีจะพัฒนาเพ่ือเปนองคการแหงการเรียนรู  

กลาวโดยสรุปไดวา การเรียนรูจากประสบการณและสิ่งท่ีผูอ่ืนทําไดเปนอยางดีนั้น 
หมายถึงการท่ีองคการมองไปขางนอก ซ่ึงหมายรวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูและองคการท่ีแตกตาง  
ไดแก benchmarking และการสรางสภาพแวดลอมใหองคการเปดกวางในการยอมรับขอตําหนิติชม
เพ่ือการพัฒนาองคการ 

(5) การถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในองคการ (transferring 
knowledge quickly and efficiently) การกระจายความรูอยางรวดเร็วท่ัวท้ังองคการอยางมีประสิทธิภาพ
เปนเรื่องสําคัญ กลไกตางๆ ท่ีชวยในการกระจายความรู เชน การเขียน การพูด รายงานตางๆ  ท่ีคนใน
องคการสามารถหาอานได การเยี่ยมชมหนวยงานตางๆ  การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาท่ี  การฝกอบรม
พัฒนา เปนตน โดยกลไกเหลานี้มีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป 
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สําหรับการกระจายความรูดวยการรายงาน จะเปนสิ่งท่ีชวยในการสรุปสิ่งท่ีคนพบ 
อาจจะมีการทําในลักษณะของแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพ่ือตรวจสอบวาอะไรตองทําหรือ 
ไมตองทํา หรืออาจจะเปนการอธิบายถึงกระบวนการและสิ่งท่ีเกิดข้ึน สําหรับองคการขนาดใหญและมี
หลายหนวยงาน การเยี่ยมชมหนวยงานอ่ืนเปนอีกวิธีการหนึ่งในการกระจายความรู การถายทอดความรู
อาจเกิดระหวางหนวยงานหรือแผนก โดยอาจเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลางและ
ผูบริหารระดับตน องคการอาจจะโยกยายผูบริหารท่ีมีประสบการณไปยังหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
กระจายความรูในองคการ  

นอกจากนี้ การวินยังไดเสนอแนะวิธีการวัดการเรียนรูท่ีเรียกวา  half-life curve
โดย half-life curve นี้จะวัดเวลาท่ีใชไปเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพงานใหดีข้ึนรอยละ 50 โดยจะวัด
ประสิทธิภาพงาน เชน อัตราของท่ีมีตําหนิ หรือการขนสงท่ีตรงเวลา เปนตน โดยจะกําหนดจุดบนแกน
เอกซ (x-axis) และจะกําหนดจุดของเวลา เชน วัน เดือน ป บนแกนวาย (y-axis) ซ่ึงการเรียนรูขององคการ
ยังสามารถติดตามไดจาก 3 ข้ันตอนท่ีคาบเก่ียวกัน ดังนี้ 

ก. ข้ันความรู (cognitive) สมาชิกในองคการมีความคิดใหม  ๆและขยายความรู
และคิดในแนวทางท่ีแตกตางกัน 

ข. ข้ันพฤติกรรม (behavior) สมาชิกในองคการเริ่มท่ีจะนําความรูความเขาใจ
มาใสตัวและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ค. ข้ันปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (performance Improvement) ท่ีจะนําไปสู
การปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรม เชน คุณภาพท่ีเหนือกวา สวนแบงการตลาดท่ีมากข้ึน เปนตน 

กลาวโดยสรุปไดวา การแกปญหาอยางมีระบบเปนการวิเคราะหปญหา  ใชขอมูล
จริงมาใชในการตัดสินใจแทนการใชสมมติฐาน  และการใชเครื่องมือทางสถิติมาชวยในการจัดขอมูล  
เปนกระบวนการอยางมีระบบ  เพ่ือระบุหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยรวมถึงการคนพบกลยุทธท่ีเหมาะสมในการแกปญหาดังกลาว  และการนําเอากลยุทธนั้นไปปฏิบัติ
และทําการประเมินโดยเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงและผลการปฏิบัติงานท่ี
คาดหวังไว นั่นคือวงจรของ Deming นั่นเอง 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ีเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูตามท่ีนําเสนอมา
เปนลําดับ สามารถสรุปไดวา แนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูใหความสําคัญกับการเรียนรูท้ังใน
ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ การพัฒนาองคการโดยเริ่มท่ีบุคลากรภายในองคการมีความ
ตื่นตัว และมีแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่ง
แปลกใหมใหเกิดข้ึน มีความสัมพันธเพ่ือการเรียนรูรวมกัน มีการคิดอยางเปนระบบ ดังนั้น การพัฒนา
องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น ผูบริหารตลอดจนบุคลากรภายในองคการทุกคนตองมี
ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิดขององคการแหงการเรียนรู กอนจะสามารถพัฒนาไปเปนองคการ
แหงการเรียนรูได อีกท้ังตองมีการศึกษาองคประกอบทุกประการอยางลึกซ้ึงและนําไปใชใหเหมาะสม 
เพ่ือสนับสนุนองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูตอไป 
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ตาราง 1  เปรียบเทียบแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรู 3 แนวทาง 
 

เซ็งก้ี  
(Senge, 1990, pp. 139-269) 

การวิน  
(Garvin, 1993, pp. 80-81) 

มารคอรท  
(Marquardt, 2002, pp. 23-24) 

 
 

1. การคิดอยางเปนระบบ 1. การแกปญหาอยางเปนระบบ 1. พลวัตการเรียนรู 
 

 

2. การเรียนรูของทีม 2. การทดลองแนวทางใหมๆ 2. การปรับเปลี่ยนองคการ 
 

 

3. การมีวิสัยทัศนรวม 3. การเรียนรูจากประสบการณ 
ในอดีต 

3. การเสริมความรูแกบุคคล  

4. แบบแผนความคิดอาน 4. การเรียนรูจากประสบการณ 
และสิ่งท่ีผูอ่ืนทําไดเปนอยางดี 

4. การจัดการความรู  

5. ความรอบรูแหงตน 5. การถายทอดความรูอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี  

 
จากการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูจากนักวิชาการหลายทาน ผูวิจัย

สามารถสรุปไดวา แนวความคิดของเซ็งก้ีเปนเรื่องละเอียดออน คอนขางเปนนามธรรม ไมสามารถนํามาใช
พัฒนาองคการไดทันที ซ่ึงการนํามาใชข้ึนอยูกับสภาพบริบทของสถานศึกษาแตละแหง และจะตองมี
การวิเคราะหขยายความใหชัดเจนกอนท่ีจะนํามาปรับประยุกตใชพัฒนาองคการสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู เหตุผลอีกประการหนึ่ง จากการเปรียบเทียบแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ของเซ็งก้ี การวิน และมารคอรท สรุปไดวา วินัยท้ัง 5 ประการของเซ็งก้ี และแนวคิดของการวิน ไดแก 
การแกปญหาอยางเปนระบบ การทดลองแนวทางใหม  ๆและการเรียนรูจากประสบการณในอดีต ไดรวมอยู
ในพลวัตการเรียนรู ของมารคอรท  และการเรียนรูจากประสบการณและ สิ่งท่ีผูอ่ืนทําไดเปนอยางดี  
และการถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการวิน ไดรวมอยูใน การจัดการความรู
ของมารคอรทแลว (พนม เพชรจตุพร และทวิกา ตั้งประภา , ออนไลน, 2555) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือก
แนวความคิดของมารคอรท (Marquardt, 2002, pp. 23-24) ซ่ึงเปนแนวความคิดในการพัฒนาการเปน
องคการแหงการเรียนรูใน 5 ดาน ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล 
การจัดการความรู และการประยุกตใชเทคโนโลยี เนื่องจากแนวคิดนี้อยูในลักษณะของรูปธรรมมากกวา 
และการพัฒนาใน 5 ดานดังกลาว ในปจจุบันสถานศึกษามีอยูครบถวนแลว แตขาดการศึกษาเพ่ือนําผล
ของการคนควาไปพัฒนาปรับปรุงเทานั้นเอง 

จากแนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรู
เปนองคการท่ีบุคลากรมีความตื่นตัว กระตือรือรนในการเรียนรู และศึกษาหาความรูใหมๆ อยูเสมอ 
เพ่ือใหทันกับสภาวการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคลากรเอง 
และสงผลตอความอยูรอดขององคการในโลกปจจุบัน ประกอบดวย 5 ประการ ดังนี้ 
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1) องคประกอบดานพลวัตการเรียนรู (learning dynamics)  
มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 30) กลาววา การสงเสริมใหเกิดพลวัตการเรียนรู

ท่ัวท้ังองคการเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุมและ
ระดับองคการ โดยมีทักษะท่ีสําคัญ  ๆเชน ตามแนวคิดของเซ็งก้ี ประกอบดวย การคิดเชิงบวก (system 
thinking) รูปแบบความคิด (mental models) การมุงสูความเปนเลิศ (personal mastery) การเรียนรู
แบบชี้นําตนเอง (self-directed learning) และการเสวนา (dialogue) โดยทักษะเหลานี้จะเปนแกนสําคัญ
ท่ีสนับสนุนการเรียนรูขององคการใหเกิดข้ึนไดอยางเต็มท่ี ระบบดานการเรียนรูนี้จะเก่ียวของกับระดับ
และประเภทของการเรียนรูท่ีมีความจําเปนสําหรับองคการ รวมถึงทักษะขององคการท่ี มีความถูกตอง 
ท้ังนี้สามารถแบงระดับของการเรียนรู (learning of learning) โดยสรุปไววามี 3 ระดับท่ีไมเหมือนกัน
แตมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 

(1) การเรียนรูในระดับบุคคล (Individual learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทาง 
ดานทักษะ ความเขาใจท่ีถองแท ความรู เจตคต ิและคานิยมรายบุคคล อันเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง 
จากการสังเกตและการศึกษา โดยการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนรู  

(2) การเรียนรูของกลุม หรือทีม (group or team learning) หมายถึง การเพ่ิมข้ึน
ของความรู ทักษะ และขีดความสามารถ ซ่ึงเกิดมาจากความสําเร็จภายในกลุมหรือทีม  

(3) การเรียนรูขององคการ  (organizational learning) หมายถึง การยกระดับ
ความสามารถและอัจฉริยภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดมาจากการมุงม่ันปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดท่ัวท้ังองคการ  

มารคอรท (Marquardt, 2002, pp. 37-39) ไดจัดแบงประเภทของการเรียนรูมาสราง
เปนกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู ประเภทของการเรียนรูแมจะมีความแตกตางกันแตก็มีความคาบ
เก่ียวกันและชวยใหการเรียนรูนั้นมีความสมบูรณข้ึน ประเภทของการเรียนรูแบงออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก  

(1) การเรียนรูเชิงปรับตัว (adaptive learning) เปนการเรียนรูท่ีบุคคลหรือองคการ
เรียนจากประสบการณและปฏิกิริยาสะทอนกลับ มีกระบวนการในการเรียนรู คือ องคการมีการปฏิบัติ
ไปสูเปาหมาย  ผลลัพธตางๆ  ของการกระทํามาจากท้ังภายใน องคการและภายนอกองคการ  ผลของ
ความเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับเปาหมายขององคการ  

(2) การเรียนรูเชิงคาดการณ  (anticipatory learning) เปนกระบวนการท่ีไดมา
ซ่ึงความรูจากการคาดหวังในอนาคต  เปนวิธีการของวิสัยทัศนสูผลสะทอนกลับและ นําไปสูการปฏิบัติ 
เพ่ือคนหาการหลีกเลี่ยงประสบการณและผลลัพธในทางลบ  โดยการพิจารณาเลือกโอกาสในอนาคต
ท่ีดีท่ีสุดเชนเดียวกับการคนพบวิธีท่ีไปสูความสําเร็จขององคการ ซ่ึงมาจากวิธีการวางแผนท่ีเปนเหมือน
การเรียนรู 

(3) การเรียนรูวิธีท่ีจะเรียนรู (deutero learning) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลในองคการได
เรียนรูจากการสะทอนโดยวิพากษอยูบนการยอมรับสมมุติฐาน  เปนการเรียนรูเก่ียวกับวิธีการเรียนรู  
ซ่ึงจะทําใหสมาชิกมีความรูเก่ียวกับบริบทขององคการเพ่ือการเรียนรู เพ่ือสรางกลยุทธใหมในการเรียนรู
และจะประเมินรวมถึงหาขอสรุปจากสิ่งท่ีพวกเขาไดดําเนินการลงไป ผลท่ีไดจึงกลายเปนการจัดระบบ
และวิเคราะหวัดผลในการดําเนินการใหเกิดการเรียนรูขององคการนั่นเอง เปนการเรียนรูประเภทท่ีมุง
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สรางและสรางสรรคโดยการเสริมความรูใหบุคคลมีการปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือสะทอนความคิดและสามารถ
สรางสรรคการเรียนรูดวยตนเอง 

(4) การเรียนรูเชิงปฏิบัติ  (action learning) เปนการเรียนรูเชิงปฏิบัติเก่ียวของ
กับการแกปญหาจริงๆ  และเนนไปท่ีการแสวงหาความรูจริง  ตลอดจนดําเนินการตามหนทางของการ  
แกปญหาใหเกิดผลสําเร็จ เปนเครื่องมือท่ีมีคุณคามาก เปนการสรางข้ึนมาจากประสบการณและความรู 
รวมท้ังทักษะของแตละบุคคลหรือกลุม  โดยกลุมใชการเรียนรูโดยการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบงานท่ียาก
หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําผลลัพธไปทบทวนและเรียนรู 

ทักษะและวินัยในการเรียนรู (learning skills/disciplines) เปนทักษะหรือวินัยของ
การท่ีจะเรียนรู ท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคการและ นําไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู  
อันประกอบดวย 6 วินัย ท้ังนี้โดยท่ี 5 วินัยแรกไดมาจากแนวคิดของเซ็งก้ี ไดแก (Senge, 1990, p. 139) 

(1) มุงสูความเปนเลิศ (personal mastery) บุคคลเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของ
องคการ บุคคลท่ีมีความสามารถจะขยายความสามารถในการปฏิบัติงานไดมากข้ึน ลักษณะการเรียนรู
ของบุคคลจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการดวย องคการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดโดยผานกลุมบุคคล
ท่ีเรียนรู การเรียนรูของแตละคนนั้นไมไดเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูในองคการข้ึน แตการเรียนรู
ขององคการจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีการเรียนรูเทานั้น  

(2) แบบแผนความคิด (mental models) เปนแนวความคิดมุมมองของบุคคลท่ีมี
ตอองคการ โดยเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของคน 
การท่ีบุคคลในองคการมีแบบแผนความคิดท่ีถูกตอง มุงไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเลือกใชแบบแผน
ความคิดใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเกิดข้ึน ได จะทําใหทีมงานและองคการนั้นสามารถ กาวไปสู
ความเปนเลิศได 

(3) วิสัยทัศนรวม (shared vision) เริ่มจากการกระตุนใหทุกคนมีวิสัยทัศนของตน 
โดยอาศัยบรรยากาศท่ีสรางสรรค  จากนั้นก็พัฒนาวิสัยทัศนสวนตนใหเปนวิสัยทัศนรวมในองคการ  
แลวพยายามใหบุคคลมีความผูกพันวิสัยทัศนมากท่ีสุดเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมท่ีสนับสนุนวิสัยทัศนนั้น  
เพราะวิสัยทัศนรวมจะเปนจุดหมายของทุกคนในองคการท่ีจะไปสูในอนาคต เพ่ือจะนําไปเปนเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ แลวไปสูแผนการปฏิบัติในท่ีสุด 

(4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) เปนการรวมกันของบุคคลในองคการ
ในอันท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาความรูรวมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูนั้น
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํางานของทีมจนเปนความคิดรวมกันในกลุมได  โดยการกระตุนใหกลุมมี
การสนทนาและการอภิปรายอยางกวางขวาง ตลอดจนมีการใชความสามารถในการ บริหารงานเปนทีม
ของผูนําอีกดวย เซ็งเก (Senge, 1990, pp. 236-237) ใหความเห็นไววา การเรียนรูรวมกันเปนทีมนั้น 
สมาชิกในทีมตองมีความสามารถในการคิดและรวมกันคิด ไมใชเปนการคิดคนเดียว 

(5) การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) เซ็งเก (Senge, 1990, p. 68) ไดให
ความหมายไววา เปนวินัยของการมองเปนภาพโดยรวมท้ังหมด  โดยมีกรอบท่ีเห็นเปนความสัมพันธท่ี
เก่ียวของกันมากกวาจะเห็นแคเชิงเหตุผล แตเนนแนวโนมรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงมากกวาจะเห็น
แคฉาบฉวยหรือผิวเผิน 
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(6) แบบแผนการสนทนา (dialogue) เปนการสงเสริมใหบุคคลไดมีโอกาสการพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและการเรียนรู  คนควาหาวิธีการใหมในการทํางาน  เปนการสงเสริมใหบุคคลได  
มีโอกาสและกลาแสดงความคิดเห็นไดอยางเสมอภาค มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 46) เสนอวา 
แบบแผนของการสนทนาเปนสื่อท่ีสําคัญสําหรับการติดตอ  การประสานการเรียนรู  และการปฏิบัติใน
สถานท่ีทํางาน  เปนศูนยกลางในการชวยใหเกิดการเรียนรู  อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหมีการรวบรวม
ความคิด แบบแผนการสนทนาจะผลักดันใหองคการไปสูความมีสติปญญารวมกันของกลุม เปนเครื่องมือ
ใหมุงเนนการเปดเผยและถามคําถามวาทําไมและอยางไร อีกท้ังเปนอิทธิพลตอการรับรูภายในองคการ
อยางท่ีเขาใจอยางแทจริง 

จากการศึกษาแนวความคิดของมารคอรทในเรื่องพลวัตการเรียนรู สามารถสรุปไดวา  
พลวัตการเรียนรู หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริมให ผูบริหารและคณะครู
เปนผูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะในการเรียนรูท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม โดยมีแบบแผน
ทางความคิดท่ีเหมาะสม 

2) องคประกอบดานการปรับเปลี่ยนองคการ (organization transformation)  
การปรับเปลี่ยนองคการ คือ การกําหนดใหกลุมคนมาทํางานรวมกันอยางมีระเบยีบ

แบบแผน มีกระบวนการตางๆ  เกิดข้ึน และสามารถดําเนินตอไปได  อีกท้ังยังเปนระบบยอยหนึ่งของ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ท้ังนี้ มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 68) ไดกลาวถึงการปรับเปลี่ยน
องคการวามีมิติตาง  ๆท่ีเก่ียวของ 4 มิติ ไดแก วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางองคการ ดังนี ้

(1) วิสัยทัศน (vision) คือ ความมุงหมายท่ีสมาชิกในองคการไดตั้งความหวังไปสู
อนาคต โดยไดกําหนดสิ่งท่ีตองกระทํา อยูบนเปาหมายท่ีไมยึดติดกับสถานะในปจจุบัน และ จะตองตั้ง 
เปาหมายไวสูงเพ่ือเปนเครื่องชี้นําในการรักษากระบวนการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนา ทําใหเกิดการเรียนรู
แบบมุงสรางโดยคิดและมองใหลึกลงไป นอกจากนั้น  ยังไดชี้นําความคิดและการวางแผนกลยุทธดวย
กระบวนการใหผูเก่ียวของไดมารวมพัฒนาวิสัยทัศนรวมกัน รวมท้ังเพ่ือท่ีจะไดทราบวามีความรูอะไรบาง
ท่ีองคการจะตองจัดเก็บและตองถายโอนไป และการมีวิสัยทัศนรวมกันยังชวยใหเกิดการเสี่ยง การทดลอง 
ในการพยายามหาวิธีการใหมๆ ท่ีจะทําใหองคการประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีรวมกันคิดรวมกันทํา 
มารคอรทไดสรุปวา องคการแหงการเรียนรูเปนเสมือนสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับมนุษยไมใชเครื่องจักรท่ี
จําเปนตองมีสํานึกในเอกลักษณและจุดมุงหมาย วิสัยทัศนควรเปนการจุดประกายและกระตุนใหองคการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีชื่อเสียง การเรียนรูจึงตองเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน (Marquardt, 2002, p. 69) 

(2) วัฒนธรรม (culture) เปนความเชื่อ ความคิด คานิยม และวิธีการปฏิบัติของคน
ในองคการ บรรทัดฐานท่ีองคการเปน ลวนแตเปนวัฒนธรรมองคการท้ังสิ้น วัฒนธรรมองคการสวนใหญ
เปนเรื่องหนึ่งของการไมเรียนรูเชน ปฏิเสธการเรียนรู การเสี่ยง หรือความพยายามตอวิธีการใหมๆ และ
การแบงปนการเรียนรูเปนตน ดังนั้นจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือความเปนองคการแหง
การเรียนรูเพราะคานิยมมีอิทธิพลตอการใหองคการบรรลุวิสัยทัศน  วัฒนธรรมการเรียนรูขององคการ
จะประสบความสําเร็จจะตองมีระบบคานิยมท่ีสงเสริมการเรียนรูระบบดังกลาว ไดแก ระบบบรรยากาศ
องคการท่ีใหคุณคาและรางวัลในการเรียนรู ระบบความรับผิดชอบเพ่ือการเรียนรูอยางท่ัวถึง ความไววางใจ
และความมีอิสระแหงตน ระบบการใหผลตอบแทนสําหรับนวัตกรรมใหม การทดลอง และความเสี่ยง 
ระบบการใหความสนับสนุนดานงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนางานของบุคลากร ความหลากหลาย
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และการสรางสรรคความรวมมือ การมีขอผูกพันในการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่อง 
การตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงและภาวะท่ียุงเหยิงและคุณภาพชีวิตการทํางาน 

(3) กลยุทธ (strategy) การเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมสามารถทําใหการปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จอยางรวดเร็ว ในการไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงกลยุทธดังกลาว นั้น ไดแก 
การประสานความสําเร็จของบุคคลและธุรกิจเขากับการเรียนรูในองคการอยางกวางขวาง การสรางการ
เรียนรูเขาไปในการปฏิบัติการและกิจกรรมขององคการ การเชื่อมโยงนโยบายตางๆ  ในการจัดคนใน
องคการไปสูองคการแหงการเรียนรู การตระหนักและใหรางวัลตอการเรียนรู การประเมินผลแลวเผยแพร
ผลท่ีเกิดข้ึนและประโยชนตาง  ๆท่ีองคการจะไดรับ การสรางโอกาสในการเรียนรู การสรางสรรคสภาพ
ทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และการทําใหเกิดการเรียนรูในงานมากท่ีสุด 

(4) โครงสราง (structure) ระบบโครงสรางมีผลโดยตรงสําหรับบุคคลและองคการ 
โดยเปนตัวกําหนดความซับซอนของการบังคับบัญชาภายในองคการ งานขององคการ การติดตามผล
การทํางาน รูปแบบของกลุม และการตัดสินใจในการเลือกกําหนดกระบวนการทํางาน อาจจะประกอบดวย 
แผนก ฝาย ระดับ และองคประกอบตางๆ  ขององคการ  โครงสรางขององคการแหงการเรียนรูจะ เปน
ลักษณะแบบแบนราบ (flat) ไมมีขอบเขตท่ีจํากัดและมีความคลองตัวสูง ซ่ึงเปนผลท่ีทําใหมีการติดตอ 
การไหลเวียนของขอมูล ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน และความรวมมือท้ังในและนอกองคการ 

จากการศึกษาแนวคิดของมารคอรทในเรื่ององคประกอบดานอง คการ ซ่ึงมุงเนนการ
กลาวถึงการปรับเปลี่ยนองคการ ผูวิจัยสรุปไดวา การปรับเปลี่ยนองคการ หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษาท่ีสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ คานิยม ใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน วัฒนธรรมองคการ ระบบงาน และกลยุทธของโรงเรียน ท่ีปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3) องคประกอบดานการเสริมความรูแกบุคคล  
มารคอรท (Marquardt, 2002, pp. 106-110) ไดเสนอองคประกอบดานบุคคลโดย

เนนการเสริมอํานาจบุคคล ซ่ึงทุกกลุมมีคุณคาตอองคการแหงการเรียนรู และตองไดรับการเอ้ืออํานาจ
และการเรียนรูเชนเดียวกัน โดยแบงการเสริมอํานาจบุคคล  

(1) บุคลากร (employee) หลักในการเสริมความรูใหกับบุคลากร คือ การปฏิบัติ
ตอบุคลากรในฐานะผูเรียนรูท่ีมีความสามารถและวุฒิภาวะ การสงเสริมใหบุคลากรมีอิสระและมีความ
กระตือรือรน เม่ือมีการมอบหมายงานใหแลวตองใหท้ังความรับผิดชอบและอํานาจ ดวยการใหบุคลากร
มีสวนเก่ียวของกับการพัฒนากลยุทธและการวางแผน และการทําใหเกิดสมดุลระหวางความตองการ
ของบุคลากรและองคการ 

(2) ผูบริหารหรือผูนํา (managers or leaders) ผูบริหารจะตองเปลี่ยนบทบาทจาก
การควบคุมเปนการกระจายอํานาจ การชวยเหลือและผูนําการเปลี่ยนแปลงขององคการ และเปนผูบริหาร
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู บทบาทใหมของผูบริหารท่ีเอ้ือใหเกิดเปนองคการแหงการเรียนรู คือ เปนผูสอน 
ผูสอนแนะ  และพ่ีเลี้ยง เปนผูบริหารท่ีมีความรู เปนผูประสานระหวางผูเรียนรูกับรูปแบบการเรียนรู 
เปนผูออกแบบในการเรียนรู เปนผูสนับสนุนและผูนําดานโครงการและกระบวนการเรียนรู ซ่ึงประเภท
ของบทบาทจะข้ึนอยูกับจุดเนนของความตองการ ความชวยเหลือ ชวงเวลาของการเรียนรู วิธีการเรียนรู 
กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ และความเปนเจาของการเรียนรูนั้น  
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สําหรับทักษะของผูนํานั้น มารคอรทไดเสนอดังนี้คือ  การสรางวิสัยทัศนรวม เปน
การประสานงานท่ีหลากหลายโดยการเนนการทํางานเปนทีม การปรับและทดสอบ แบบแผนความคิด 
การสงเสริมความคิดอยางเปนระบบ การสงเสริมความคิดสรางสรรคนวัตกรรมและความปรารถนาท่ี
จะลองเสี่ยง และการมีมโนคติและแรงบันดาลใจในการเรียนรูและปฏิบัติ 

(3) ลูกคา (customers) เปนผูใหขอมูลและแนวความคิด เปนผูมีสวนอยางใกลชิด
ในระบบและกลยุทธการเรียนรูขององคการ ผูใชบริการเปนผูใหขอมูลท่ีทันสมัย ความสามารถในการ
เปรียบเทียบการแขงขัน การใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการบริการและแบบแผนตางๆ  ท่ีทํามาไว  
และเพ่ือใหไดขอมูลดังกลาวมา  องคการแหงการเรียนรูมีการดําเนินการดังนี้ คือ ดําเนินการฝกอบรม
การเรียนรูเพ่ือศึกษาความตองการของผูใชบริการ รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันใหผูใชบริการ ปรับปรุง
นวัตกรรมใหมเพ่ือสนองตอบความคาดหวังของผูใชบริการอยางรวดเร็วและทันการณ กระตือรือรนท่ี
ใหขอมูลยอนกลับ คําแนะนํา และการใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ 

(4) ผูขาย (suppliers and vendors) การท่ีบุคคลอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับองคการ 
โดยบุคคลมีความผูกพันและรวมเรียนรูทางนโยบายตางๆ อาจใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทักษะทางเทคนิค 
หรือวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนการสรางคุณคาแกทุกคนในระยะยาว 

(5) หุนสวนและพันธมิตร (alliances) ในยุคปจจุบันไดมีองคการเกิดข้ึนอยางมากมาย 
การมีองคการเกิดข้ึนทําใหมีการเพ่ิมการประสานการทํางานกันระหวางองคการข้ึน ซ่ึงเปนการชวยเหลือ
สนับสนุนกันระหวางองคการในรูปแบบพันธมิตร ความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูรวมกันระหวางองคการนี้ 
จะสรางคุณคาใหกลายมาเปนการลงทุนระยะยาว ผลกําไรท่ีมากข้ึนและมีอิทธิพลตอความสําเร็จในอนาคต 

(6) ชุมชน (community) ชุมชนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพราะเปน
การเพ่ิมพูนภาพลักษณขององคการในชุมชน เปนการสนับสนุนกิจการขององคการ โดยเปนผูใชบริการ 
หรือผูรับบริการ เปนการเตรียมกําลังคนในอนาคตและเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนและแบงปนทรัพยากร
ในชุมชน ซ่ึงบุคคลตางๆ ท้ังในและนอกองคการหรือแมแตคูแขง  ตางมีความสัมพันธท่ียืดหยุนมากข้ึน  
เพราะขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจากบุคคลเหลานั้นเปนการขยายและเพ่ิมขยายประสิทธิภาพในการเรียนรู 

จากการศึกษาแนวคิดของมารคอรท  เรื่องการเสริมความรูแกบุคคล  ผูวิจัยสรุปไดวา  
การเสริมความรูแกบุคคล หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริมให ผูบริหารและ
ครไูดเพ่ิมพูนความรูโดยอาศัยการเรียนรูจากบุคคลรอบตัวท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอนในระดับ
เดียวกันหรือตางระดับ ผูปกครอง สวนราชการ และชุมชน โดยการถายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู
รวมกัน เพ่ือใหผูบริหารและครูมีความรู ความเขาใจ และนําความรูนั้นมาชวยในการปฏิบัติงาน 

4) องคประกอบดานการจัดการความรู (knowledge management) 
มารคอรท (Marquardt, 2002, p. 131) กลาววา การท่ีองคการจะสามารถเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น กระบวนการในระบบยอยดานการเรียนรูตองดําเนินไปอยางมีปฏิสัมพันธกัน 
การกระจายขอมูลสารสนเทศควรเกิดข้ึนหลายชองทางและมีกรอบของเวลาแตกตางกัน รวมถึงขอมูล
สารสนเทศภายในองคการควรจะไดรับการกลั่นกรอง โดยการจัดการองคความรูนั้นตองการท้ังวิธีท่ี
เปนเชิงรุกและเชิงรับ  ข้ันตอนท้ัง 4 ประการในองคประกอบดานความรูนั้นเปนหัวใจของการเรียนรู
เชิงองคการ เปนเรื่องท่ีองคการแหงการเรียนรูไดสรางและใชความรูนั้น ประกอบดวย 
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(1) การแสวงหาความรู (knowledge acquisition) คือ การสะสมของขอมูลและ
สารสนเทศท่ีมีอยู ท้ังจากภายในและภายนอกองคการ การรวบรวมองคความรูจากภายนอก (external 
collection of knowledge) ปจจุบันระยะกาวของการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว ไมมีองคการใด
ท่ีอยูอยางโดดเดี่ยว การท่ีจะกาวไปสูความเปนองคการชั้นนําตองมองออกนอกกรอบเพ่ือการปรับปรุง
และเพ่ือความคิดใหมๆ ตลอดเวลาดวยวิธีการตางๆ เชน การใชมาตรฐานเปรียบเทียบจากองคการอ่ืน 
การจางท่ีปรึกษา การศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ อีเมล วิดีโอ การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขงและแหลงอ่ืนๆ 
การตรวจสอบแนวโนมของเศรษฐศาสตร สังคมและเทคโนโลยี การจางพนักงานใหม การรวมมือกับ
องคการอ่ืนๆ และการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมทุน เปนตน สวนการรวบรวมองคความรูภายใน
องคการ (internal collection of knowledge) สามารถทําไดโดยการใหความรูความสามารถในการเรียนรู
จากทุกๆ ฝายขององคการเปนการเพ่ิมคุณคาทรัพยากรในองคการและเปนการใหความรูแกบุคลากร
ในองคการ เปนการเรียนรูจากประสบการณและการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการตางๆ  
นอกจากนี้ยังมี ขอสังเกตถึงสิ่งสําคัญ 2 ประการในการแสวงหาองคความรู  คือความจริงซ่ึงเปนสิ่งท่ี
เกิดข้ึนกับสิ่งท่ีถูกรวบรวมไวอาจไมสอดคลองเปนหนึ่งตอหนึ่งเสมอไป ดังนั้นขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับ
มาตองไดรับการกลั่นกรองเสียกอน และการไดมาซ่ึงองคความรูอาจไดมาโดยไมตั้งใจหรือความบังเอิญ 
แตองคการแหงการเรียนรูตองแสวงหาความรูดวยความตั้งใจมากกวาเดิม 

(2) การสรางความรู (creation) ความรูใหมๆ ถูกสรางข้ึนโดยอาศัยกระบวนการ
มากมายท่ีแตกตางกันออกไป เริ่มตั้งแตนวัตกรรมถึงการวิจัยท่ีสลับซับซอนท่ีตองอาศัยความพยายาม
เปนอยางมาก ซ่ึงอาจจะเปนการตอยอดความรูเดิมก็ได  

(3) การจัดเก็บองคความรูและการสืบคน (knowledge storage and retrieval) 
ประการแรกองคการตองกําหนดวาอะไรสําคัญพอท่ีจะเก็บไวและจะจัดใหดีท่ีสุดไดอยางไร ซ่ึงในองคการ 
หมายถึง ขอมูลสารสนเทศและผลสะทอนกลับ การวิจัย การทดลอง สวนการจัดเก็บ คือ เทคนิคการบันทึก
ฐานขอมูลตลอดจนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับคน เชน การสรางและการจดจําของแตละคนหรือมติท่ี
ตกลงไว เปนตน องคความรูท่ีองคการเก็บสะสมไวควรจะมีโครงสรางและการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
มีการสงมอบไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและเหมาะสมตามท่ีตองการ มีการจําแนก เปนรายการตางๆ เชน  
ขอเท็จจริง นโยบาย หรือข้ันตอนการปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานความจําเปนในการเรียนรู ซ่ึงตองคํานึงถึง
ความแตกตางของกลุมคนและความแตกตางในการสืบคนขอมูล 

การจัดเก็บองคความรูท่ีมีประสิทธิผล คือ การจัดหมวดหมูตามองคประกอบตางๆ 
อันประกอบดวยความจําเปนของการเรียนรู วัตถุประสงคของงาน ความชํานาญของผูใช หนาท่ีการใช
สารสนเทศ รวมถึงสถานท่ีท่ีสารสนเทศถูกเก็บไวในท่ีไหนและอยางไร 

(4) การถายโอนองคความรูและการใชประโยชน  (transfer and utilization) 
การถายโอนความรูและการใชประโยชนจากองคความรูมีความจําเปนสําหรับองคการแหงการเรียนรู 
องคความรูควรจะกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม มีการถายโอนและการใชประโยชน
จากองคความรูเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับกลไกอิเล็กทรอนิกส และการเคลื่อนท่ีของสารสนเทศและองค
ความรูจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ การถายโอนโดยตั้งใจอาจเกิดข้ึน โดยการ
สื่อสารกันดวยการเขียน เชน บันทึก รายงาน จดหมายหรือประกาศ การฝกอบรม การประชุมกันภายใน 
การสรุปขาวสาร โดยสื่อภายใน เชน วีดีโอ สิ่งพิมพ หรือเครื่องเสียง การเยี่ยมชมงานตาง  ๆท่ีจัดเตรียมไว
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เปนเฉพาะกลุมตามความจําเปน การหมุนเวียนงานหรือเปลี่ยนงาน และการมีระบบพ่ีเลี้ยง และสําหรับ
การถายโอนโดยไมไดตั้งใจ ซ่ึงอาจเปนไปโดยไมเปนทางการท่ีเกิดข้ึนตามหนาท่ีทําทุกวันโดยไมมีแบบแผน 
เชน การหมุนเวียนงานโดยการเลาเรื่องราวตางๆ  ท่ีตอๆ กันมา โดยคณะทํางานหรือโดยเครือขายท่ี
ไมเปนทางการ ในองคการแหงการเรียนรูควรมีการจัดการองคความรู คือการสนับสนุนใหบุคลากรได
มีการแสวงหาความรูมาปรับปรุงสรางเปนองคความรูท่ีเหมาะกับองคการ และมีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบระเบียบ งายตอการสืบคนและถายโอนเพ่ือนําความรูนั้นมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานองคการ 

จากการศึกษาแนวคิดของมารคอรทในเรื่องการจัดการความรู ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา 
การจัดการความรู หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการ
สงเสริม สนับสนุน ใหมีการแสวงหาความรู และนําความรูนั้นมาสรางสรรคในการทํางาน พัฒนาตนเอง
และโรงเรียนมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ งายตอการคนควาและการนําความรูไปใชประโยชน 

5) องคประกอบท่ี 5 ดานเทคโนโลยี (technology)  
มารคอรท (Marquardt, 2002, pp. 158-165) ไดกลาวถึงองคประกอบดานเทคโนโลยี

วาเปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารและการเรียนรู รวมถึงกระบวนการทางเทคนิค 
ระบบและโครงสรางสําหรับความรวมมือ ความเปนพ่ีเลี้ยง สําหรับทักษะความรูตางๆ รวมท้ังการนํา
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ตลอดจนการใชคอมพิวเตอรเพ่ือเปน
แนวทางสืบคนเทคโนโลยี  เปนการกระจายของอํานาจหนาท่ีและการควบคุม การประสานงานและ
การบริการจัดการ เพ่ือประสบความสําเร็จไดดีกวา งายกวาและเร็วข้ึน เทคโนโลยีนําใหเกิดสิ่งใหมๆ  
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและการเรยีนรู  มารคอรทไดเสนอระบบยอยดานเทคโนโลยี
ใน 3 มิติท่ีเก่ียวของกับความเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนี้ 

(1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (technology application) เปนเครื่องมือสําหรับปรับปรุง
การติดตอสื่อสารและการไหลเวียนของความรู และการเรียนรูระบบการสื่อสารท่ีใชคอมพิวเตอรเปน
สื่อกลาง ใชประโยชนดานการจัดเก็บ การประมวลผล และความสามารถในการสืบคนความรูไดจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคการ มีฐานขอมูล รายงาน เอกสาร คูมือการทํางาน
ท่ีสามารถจัดการไดอยางรวดเร็วและงายตอการเขาถึงระบบโดยพนักงานท้ังหมด  สําหรับองคประกอบ
การใชเทคโนโลยี มารคอรทไดใหทัศนะวา  องคการจะตองจัดใหมีสิ่งอํานวย ความสะดวกและเอ้ือตอ
การเรียนรู เชน หองประชุมฝกอบรมคอมพิวเตอร สื่อวีดีทัศน โสตทัศนูปกรณเสริมการเรียนรู มีการจัดตั้ง
ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมบุคลากรใหสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และเสนอวาเทคโนโลยีเปนการกระจายอํานาจหนาท่ีและการควบคุมในการผลิตสินคา 
การประสาน  และการบริการจัดการเพ่ือสามารถประสบความสําเร็จไดดีกวา  งายกวาและรวดเร็วข้ึน 
เทคโนโลยีทําใหเกิดกฎใหมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และการเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงวิถีในการทํางาน สงผลตอโรงเรียนคือเปนขอมูล
สารสนเทศเพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานโดยการประมวลผลขอมูล ในดานการ
ประสานงาน มีความเปลี่ยนแปลงของเรื่องระยะเวลาและระยะทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิด
การบูรณาการหนาท่ีตางๆ  ในโรงเรียนและในทุกระดับภายในโรงเรียน และระหวางโรงเรียนทําใหได
ขอมูลเพ่ือความเขาใจตอสภาพแวดลอมภายนอก สงผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทําใหเกิดโอกาส
ดานกลยุทธใหมๆ รวมท้ังเกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางและบริการอีกดวย 
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(2) เทคโนโลยีพ้ืนฐานการเรียนรู ( technology-based learning) องคการแหง
การเรียนรูจะใชประโยชนของเทคโนโลยี  ซ่ึงรวมถึงคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ระบบวีดีโอท่ีมีการโตตอบ  
และการเรียนรูทางไกล จัดหาอุปกรณสื่อสารท่ีติดตอไดท้ังทางเดียวและสองทาง ระหวางผูใหการศึกษา
และผูเรียน โดยสภาพแวดลอมขององคการจะเปนแบบ modular ดวยโปรแกรมตางๆ สําหรับทักษะเพียง
อยางเดียวมากกวาหลักสูตรท่ีมีทักษะหลายทักษะแบบ multisensory กระตุนการมองเห็นเสียงและสัมผัส
ในหลายวิถีทางของนวัตกรรม แบบ portable เคลื่อนยายจากบานมาสูท่ีทํางานไดงายแบบ transferable 
เคลื่อนยายขามภาษาและวัฒนธรรมแบบ interuptable มีความสามารถเปดปดไดงาย 

พ้ืนฐานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูดังกลาวนั้น อยูภายใตการควบคุมของบุคลากร  
โดยการปฏิบัติการหรือการควบคุมโดยอัตโนมัติ ท่ีใชระบบเอกสารแบบออนไลน บุคลากรจะเรียนรู
โดยเทคโนโลยีหรือหนังสือคูมือการทํางาน  เทคโนโลยีพ้ืนฐานการเรียนรูทําใหมีการประยุกตใชการ
สื่อสารโทรคมนาคมในการฝกอบรมมากข้ึน การสื่อสารเปนไป ไดอยางสะดวกรวดเร็วดวยเครือขาย
คอมพิวเตอร จะมีการใชเครือขายอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ซ่ึงทําใหสะดวกตอการฝกอบรม มีการประยุกต  
ใชงานและจูงใจมากข้ึน เนื่องจากคําแนะนําตามความตองการสารสนเทศท่ีมาจากผูใช  

(3) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกส (electronic performance 
support systems: EPSS) เปนท้ังแบบใชอิเล็กทรอนิกสและไมใชอิเล็กทรอนิ กส ซ่ึงท้ัง 2 ระบบนั้น 
สนับสนุนพนักงานในการเรียนรูและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ระบบท่ีไมใชอิเล็กทรอนิกสไดรวมวิธีการ
สอนแบบตางๆ โดยการใชตัวอักษรและกระดาษ  รวมท้ังเครื่องมือตางๆ สวนระบบท่ีใชอิเล็กทรอนิกส 
ใชคอมพิวเตอรในการเก็บรักษาและกระจายความรูไปท่ัวองคการ ซ่ึงจะทําใหบุคคลเขาถึงการปฏิบัตงิาน
ในระดับสูงไดรวดเร็วมากโดยมีเปาหมาย คือ จัดหาสิ่งท่ีจําเปนตอการสราง การผสาน  และการเรียนรู 
ณ จุดท่ีตองการ  ซ่ึงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสจะตองไมทํางานแบบแบงแยก  
ตองมีผูเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกบริษัทเปนผูจัดหา รวมถึงใหคําแนะนําเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
เปนการรวมท้ังคนกับเครื่องจักรเพ่ือชวยสรางสรรคแหลงขอมูลสารสนเทศ 

ประโยชนของระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอการเรียนรู
เชิงองคการ คือ ชวยปรับปรุงการปฏิบัติงาน สามารถใหความชวยเหลือไดทันเวลา ทําใหเขาถึงสารสนเทศ 
วิธีการ เครื่องมือ และการตัดสินใจไดตลอดเวลา ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใหผูชํานาญการ
ในการสอนแนะเปนพ่ีเลี้ยง ชวยเรงการฝกอบรมในงานและรักษาการเรียนรู ชวยลดเวลาและตนทุนใน
การฝกอบรม เพ่ิมความยืดหยุนกับการมอบหมาย ผลักดันองคการในการฝกอบรมสมาชิกในเรื่องยาก 
ลดการใชกระดาษ เชน คูมือการประเมินผลหรือการทดสอบ เพ่ิมความพอเพียงในตนเองและการเพ่ิม
อํานาจใหพนักงาน 

การท่ีโรงเรียนมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใชรวมกับการเรียนรู จะสรางความสะดวก
และรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร การรวบรวมขอมูล และการไดรับขอมูลนํามาใชไดทันการณ ทําใหเกิด
ประโยชนท้ังดานการเรียนการสอน การบริการ การบริหาร  และการดําเนินงานตางๆ โรงเรียนควรมี
การสนับสนุนใหบุคลากรครูไดมีโอกาสเรียนรูและเพ่ิมทักษะในการนําเอาเทคโนโลยีไปใช ในการสืบคน 
จัดเก็บ และถายโอนความรูเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานและพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพตอโรงเรียน
ตอไป 
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จากการศึกษาแนวคิดของมารคอรทในเรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยี ผูวิจัยสรุปไดวา 
การประยุกตใชเทคโนโลย ีหมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริมใหผูบริหารและครู
นําเอาเทคโนโลยีไปใชในการสืบคนความรู การปฏิบัติงาน  และพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
สรางความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร การรวบรวมขอมูล และการไดรับขอมูลนํามาใชได
ทันการณ ทําใหเกิดประโยชนท้ังทางดานการเรียนการสอน การบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ของ
โรงเรียน 

2.2.4 ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
องคการแหงการเรียนรูจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากองคการโดยท่ัวไป ท้ังนี้เพราะ วาองคการ

แหงการเรียนรู เปนองคการท่ีมุงเนนในการกระตุน เรงเรา และจูงใจใหสมาชิกทุกคน ภายในองคการมี
ความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพท้ังของตนเอง ทีมงาน 
และองคการ ใหสามารถปฏิบัติภารกิจนานัปการไดสําเร็จลุลวงและบรรลุตามความมุงหมาย ซ่ึงองคการ
แหงการเรียนรูนั้นมีลักษณะดังตอไปนี้ (เจษฎา นกนอย และคนอ่ืนๆ, 2552, หนา 9-14) 

1) มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู โดย บุคลากรทุกคนในองคการจะมีลักษณะนิสัยท่ีใฝรู  
องคการมีการสนับสนุนใหมีการเผยแพรความรูอยางเปนระบบ  ท้ังในระดับบุคคล กลุม และองคการ  
รวมท้ังมีการสรางระบบการเรียนรูรวมกันภายในองคการ และใชประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูรวมกัน 

2) โครงสรางขององคการมีสาย งานการบังคับบัญชานอย ทําใหเกิดความยืดหยุนใน
การบริหารงาน สามารถปรับเปลี่ยนและจัดทีมงานไดงาย อีกท้ังการบริหารงานจะอิงกับสมรรถนะ  
(competencies) ของบุคลากรมากกวาการอิงกับคําอธิบายรายละเอียดงาน (job description) 

3) มีการเพ่ิมอํานาจในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ีระดับลาง รวมถึงมีการมอบหมาย
งานและกระจายความรบัผิดชอบใหบุคลากร สามารถตัดสินใจแกปญหาและดําเนินการในงานท่ีอยูใน
ความสามารถและความรับผิดชอบ ทําใหบุคลากรสามารถเรียนรูไปพรอมๆ กับการทํางานดวยอีกทางหนึ่ง 

4) กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องวิสัยทัศน (vision) 
พันธกิจ (mission) วิธีการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงแนวทางการปฏิบัติงานใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน ทําใหองคการสามารถอยูรอดไมวาจะในสภาวการณใดๆ รวมถึงสามารถแขงขัน
กับคูแขงไดอยางม่ันคง 

5) มีการสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการเรียนรูภายในองคการเพ่ือ
กระตุนและกอใหเกิดการแพรกระจายของความรูมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้เทคโนโลยีใหมๆ จะนําพามาซ่ึง
ทักษะใหมๆ ในการปฏิบัติงานอีกดวย ซ่ึงนับเปนโอกาสในการสรางการเรียนรูรวมกันใหเกิดข้ึนในองคการ 

6) มุงเนนคุณภาพของผลงานและผลิตภัณฑตามความตองการและความพึงพอใจของ
ลูกคา หมายความวา องคการพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
แตกตางจากองคการแบบเดิมๆ ซ่ึงมักย่ําอยูกับท่ี อีกท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใดๆ ก็มักเปนไป
ดวยความยากลําบาก 

7) มีการสงเสริมและสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน อาทิเชน 
การใหบุคลากรทุกคนมีอิสระในการคิด การแกปญหา รวมถึงการตัดสินใจ โดยใชแนวทางประชาธิปไตย 
อันเปนการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกคนในองคการ ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งซ่ึงกอใหเกิดการคนพบ 
สิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหกับองคการ 
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8) มีการทํางานเปนทีม โดยการเนนใหบุคลากรรับรูเปาหมายรวมกัน เนนการมีสวนรวม
ของบุคลากร ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรรูจักบทบาทและหนาท่ีของตน เขาใจบทบาทและหนาท่ีของผูอ่ืน 
รวมถึงการประสานความสัมพันธซ่ึงกันและกัน อันจะทําใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามความมุงหมาย 

9) มีวิสัยทัศนรวมกัน โดยการกําหนดเปาหมาย แนวทางและทิศทางของการดําเนินงาน
องคการรวมกัน ซ่ึงหมายความวา บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางขององคการ  แทนท่ีจะมา
จากการกําหนดของผูบริหารดังเชนในอดีต อันจะนํามาซ่ึงความรูสึกเปนเจาของกอใหเกิดความรักและ
ความมุงม่ันในงาน 

10) มีการสรางระบบพ่ีเลี้ยง ผูสอนงาน และผูชี้แนะการปฏิบัติท่ีเปนระบบ ทําใหบุคลากร
ในองคการไมวาจะเปนตัวพ่ีเลี้ยง ผูสอนงาน หรือผูชี้แนะการปฏิบัติงาน รวมท้ังผูท่ีไดรับการสอนหรื อ
การชี้แนะก็ตาม ไดมีโอกาสเรียนรูรวมกันและทําความรูจักกันมากข้ึน 

11) สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ ท้ังจากภายในอันหมายถึงขององคการเอง 
และจากภายนอกอันหมายถึงขององคการอ่ืน รวมถึงกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและปรับปรุง
การปฏิบัติงานเพ่ือสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

12) การไมเพิกเฉยตอความผิดพลาด แตจะนํามาพิจารณาและดําเนินการแกไขเพ่ือ
แสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีกวา นอกจากนี้ยังพรอมท่ีจะเสี่ยงหารูปแบบใหมๆ ในการทํางาน
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงนับเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องและไมสิ้นสุด 

จีฟารท และมารซิค ( Gephart & Marsick, 1996, p. 12) ไดกลาวถึงลักษณะขององคการ
แหงการเรียนรู วาควรประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้ 

1) มีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองคการ ผูคนรวมกันเรียนรู
และถายโอนการเรียนรูแกกัน รวมกันผลักดันใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติตอไป 

2) มีการสรางองคความรูและมีการแบงปนความรู ไมใชเพียงแตมุงสรางหรือจับกระแส
ใหมๆ เทานั้น แตยังมีการสงผานความรูแกกันและกันอยางรวดเร็ว รวมถึงเผยแพรใหแกผูท่ีตองการ
ใชไดอยางรวดเร็วทันที 

3) สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบ และการวิพากษวิจารณใหผูคนไดรูจักคิดวิธีใหม  ๆ
ตรวจสอบความคิด ความเชื่อ คานิยมของตนเอง 

4) สรางวัฒนธรรมการเรียนรู ใหรางวัลกับความคิดสรางสรรค วัฒนธรรมการบริหารงาน
และวัฒนธรรมขององคการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเก้ือหนุนความเปนผูทําหนาท่ีเปนครู 
เปนพ่ีเลี้ยง 

5) ยึดคนเปนศูนยกลาง คํานึงถึงความมีจิตสํานึกรวมและไดรับการพัฒนาไปดวย 
กลาวโดยสรุป ลักษณะองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยการวางโครงสรางท่ีเหมาะสม

ในการทํางาน โดยมีการกําหนดขอบขายหนาท่ีการทํางานใหชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรทราบรายละเอียด
การทํางานท่ีแนชัด ซ่ึงจะทําใหแตละฝายสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุน การใหกําลังใจท่ีดี และอยูในสภาพแวดลอมวัฒนธรรม
การทํางานท่ีเอ้ือและสงเสริมการทํางานรวมกัน 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและปจจัยการบริหาร 
 

การบริหารหรือการจัดการเปนกระบวนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใหประสบผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น นอกจากอาศัย
หลักการบริหารแลว จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
ในท่ีนี ้ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับปจจัยการบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาไวตามลําดับ ดังนี้ 

2.3.1 ความหมายของการบริหาร 
นักบริหารหลายทานไดใหความหมายของการบริหารงานแตกตางกันตามลักษณะ ของงาน 

สภาพแวดลอมขององคการ และตําแหนงหนาท่ีของงาน ซ่ึงแตละทานไดชี้จุดเดนและความสําคัญของ
การบริหารงานไว ดังนี้ 

ไซมอน และคนอ่ืนๆ (Simon et al., 1968, p. 3) กลาววา การบริหาร คือกิจกรรมท่ีบุคคล
ตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 

สมยศ นาวีการ (2546, หนา 18) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการของ
การวางแผน การจัดองคการ การสื่อสาร การควบคุมดูแล และการใชทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จใน
เปาหมายขององคการท่ีกําหนด 

วิโรจน สารรัตน ะ (2546, หนา 1) กลาววา  การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายขององคการ  โดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ  ประกอบไปดวย  การวางแผน 
การจัดองคการ การนํา และการควบคุม  

อาคม วัดไธสง (2547, หนา 15) กลาววา ผูบริหาร เปนบุคคลท่ีทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนหรือ
กลุมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ผูบริหารเปนผูบงการพฤติกรรมของคนอ่ืน การทํางานของ
ผูบริหารอาจใชแรงจูงใจ การสั่งการ หรือการใชกฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอ่ืนใหทํางานโดยยึด
วัตถุประสงคขององคการเปนหลัก ผูบริหารอาจตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย
โดยรวมกับผูอ่ืน  

สรุปไดวา การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมการดําเนินงานของบุคคลหรือกลุมบุคคลตั้งแต
สองคนข้ึนไป  ท่ีรวมมือกันดําเนินกิจกรรมของกลุมหรือองคการเพ่ือใหภารกิจบรรลุ ตามวัตถุประสงค  
เปาหมาย  และทิศทางขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชทรัพยากรการบริหารใหเกิดประโยชน
สูงสุดและคุมคา 
 2.3.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาเปนอํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองดูแลรับผิดชอบ
บริหารจัดการใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด ไดมีนักบริหารและ
นักวิชาการหลายทานใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว ดังนี้ 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิและวิบูลย โตวณะบุตร (2542, หนา 6) กลาวถึงการบริหารการศึกษาวา 
หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน 
นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยม ท่ีตรงกันกับ
ความตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ท่ีอาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัย
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ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมท่ี
ตนดําเนินชีวิตอยู 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 140) กลาววา การบริหารสถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือให
การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายหลัก คือ นักศึกษาบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
กลาวคือ มีลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนเกง เปนคนดี และมีความสุข งานวิชาการจะเปนงานท่ีทําให
สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคหลักโดยตรง 

สุนีย ทองหอ (2548, หนา 16) ใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาวา หมายถึง กิจกรรม
ตางๆ ภายใตการดําเนินการของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงการดําเนินการนั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การใหการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองอาศัยความรู ความเขาใจ ในเรื่องกระบวนการบริหารสถานศึกษา
และรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ 

สรุปความไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีผูบริหารรวมกับผูเก่ียวของ
ดําเนินการใหการศึกษาแกเยาวชนและผูสนใจ ในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา โดยใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ เพ่ือใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

2.3.3 ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษาเปนภารกิจหลักของผูบริหารท่ีจะตองกําหนดแบบแผนวิธีการและ

ข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดีก็อาจจะกระทบ 
กระเทือนตอสวนอ่ืนๆ ของหนวยงาน 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 9) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ 
เพราะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการท่ีมุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม
เปาหมายและเพ่ือความอยูรอดขององคการ และไดกลาววา การบริหารเปนวิชาชีพเพราะเปนการทํางาน
ท่ีตองอาศัยวิชาความรู ความชํานาญ ผูท่ีจะเปนนักบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งนักบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองเปนผูมีความรูและทักษะเก่ียวกับศาสตรทางการบริหาร จึงจะเปนผูนําทางการบริหารและ
สามารถนําองคการไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหองคการเจริญกาวหนาไปดวยดี 

สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาเปนหนาท่ีของผูบริหารและผูท่ีจะเปนนักบริหาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักบริหารสถานศึกษา จําเปนตองเปนผูท่ีมีความรูและมีทักษะเก่ียวกับศาสตรทางการบริหาร
จึงจะเปนผูนําทางการบริหารและสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอไป 

2.3.4 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ในองคการตางๆ ผูบริหารคือบุคคลท่ีถูกคาดหวังใหทําในสิ่งท่ีสมควรทํา นั่นคือการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิผล แตงานจะเกิดประสิทธิผลไดนั้นยอมข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ และปจจัย
ดังกลาวอาจเกิดจากตัวองคการ พฤติกรรมการบริหารหรือบุคลากร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงาน
ในองคการ ดังนั้นการพัฒนาองคการใหเกิดประสิทธิผล ตองพัฒนาท่ีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๆไมวาจะเปน
บุคลากรหรือตัวองคการ ตลอดจนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารเองซ่ึงอาจใชเทคนิคการบริหารท่ี
หลากหลายเพ่ือการบรรลุเปาหมายขององคการ (ภรณี กีรติบุตร, 2529, หนา 147-148) 
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ปจจัยการบริหารโดยท่ัวไปแลว จะคํานึงถึงทรัพยากรทางการบริหาร 4 อยาง หรือท่ีเรียกวา 
4 M’s เพราะเปนปจจัยของการบริหารท่ีถาขาดอยางใดอยางหนึ่งแลวจะทําใหการบริหารงานไมราบรื่น 
รวมท้ังไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานบุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ 
(ฤกษชัย ใจคําปน, 2549, หนา 1) นอกจากนี้ยังมีผูใหแนวคิดเรื่องปจจัยการบริหารไว ดังนี้ 

กูลิค และเออรวิค (Gulick & Urwick, 1969, pp. 25-28) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของการบริหาร
จัดการรูปแบบ POSDCoRB model หรือกระบวนการบริหาร 7 ประการ ซ่ึงถือเปนเครื่องมือบริหารงาน
ครบวงจรของผูบริหาร เพ่ือบริหารองคการอยางมีระบบ โดยเริ่มจากการวางแผน ตั้งเคาโครงเปาหมาย
ท่ีจะทํา จัดโครงสรางองคการ จัดคนเขาตามโครงสราง อํานวยการสั่งการตามลําดับชั้น ใหงานเดินไปสู
เปาหมาย จากนั้นจะตองมีการประสานงานระหวางฝายตางๆ ใหมีความตอเนื่องกัน โดยมีการรายงาน
เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงาน และสุดทายมีงบประมาณไวคอยควบคุมทางการเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
ซ่ึงอธิบายไวดังนี้ 

P = planning หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนาวา
จะตองทําอะไรบาง และทําอยางไร เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

O = organizing หมายถึง การจัดหนวยงาน กําหนดโครงสรางของหนวยงาน การแบง
สายงาน การจัดสายงานตําแหนงตางๆ กําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน 

S = staffing หมายถึง การจัดตัวบุคคล เปนการบริหารงานดานบุคลากร อันไดแก 
การจัดอัตราจาง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี การประเมินผล
การทํางาน และการใหพนจากงาน 

D = directing หมายถึง การอํานวยการ นับตั้งแตการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ 
การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

Co = coordinating หมายถึง การประสานงาน ประสานกิจการดานตางๆ ของหนวยงาน
ใหเกิดความรวมมือเพ่ือดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน 

R = reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหแกผูบริหาร
และสมาชิกของหนวยงานทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานวากาวหนาข้ึนไป 

B = budgeting หมายถึง การงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ บัญชีการใชจายเงิน 
การควบคุมและตรวจสอบดานการเงิน 

ลิเคิรท (Likert, 1967, pp. 275-285) ไดทํางานคนควาวิจัยจากสํานักฝายขาย จํานวน 40 แหง 
พบวา องคการท่ีประสบความสําเร็จไมวาจะมีขนาดใดก็ตาม  ข้ึนอยูกับความสัมพันธตอกันและระบบ
การใชอิทธิพลท่ีมีประสิทธิภาพ (an effective interaction in fluence system) โดยลิเคิรททําการศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ( productivity) ของแตละระบบกับความสัมพันธระหวางฝาย
บริหารกับพนักงานไปท่ีละระบบ และจําแนกพฤติกรรมผูบริหารไววา หากผูบริหารยังตองใชกฎระเบียบ
บังคับหรือขมขูใหบุคลากรตองปฏิบัติงานหรือควบคุมโดยใกลชิดเพียงใด  ผูบริหารผูนั้นยังมีพฤติกรรม
แบบเผด็จการสูง ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในหนวยงานใดมองเปาหมายและมองความสําเร็จของ
องคการเปนตวัผลักดันในตนเอง ทุมเทพลังงานใหกับงาน องคการนั้นยอมมีบรรยากาศแหงความรวมมือ
รวมใจ  
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นอกจากนี้ ลิเคิรทไดศึกษาและคนพบวา องคการท่ีประสบความสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับระบบ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงาน คือการจัดองคการบริหาร ท่ีไดท้ังงาน น้ําใจคน และผลผลิตสูง 
เกิดจากปจจัย 8 ประการ ซ่ึงปจจัยการบริหารดังกลาว ไดแก  

1) ภาวะผูนํา  
2) สภาพของแรงจูงใจ   
3) กระบวนการติดตอสื่อสาร  
4) กระบวนการปฏิสัมพันธและอิทธิพลท่ีมีตอกันและกัน 
5) สภาพของกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ  
6) สภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ  
7) กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน  
8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  

จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
ยอมข้ึนอยูกับปจจัยทางการบริหารหลายประการ ไมวาจะเปนการปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถ 
ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงเปนการประยุกตเอา
ความรู หลักการ และทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนบุคลากรในองคการตองเห็นความสําคัญและรวมแรงรวมใจกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ใชแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือ
จากทุกภาคสวน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

2.4 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรู 
 

การศึกษาคนควาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ไดมีผูศึกษาวิจัยไว
หลายทาน นําเสนอไวดังนี้ 

มารคอรท และเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 29-32) ไดทําการศึกษาวิจัย
และพบวา การท่ีจะเปนบริษัทแหงการเรียนรูระดับโลก (global learning company) ไดนั้น จะมีลักษณะ
เปนวงกลม 3 วงซอนกัน วงกลมชั้นในสุดเปนการเรียนรูในระดับบุคคลและกลุม วงกลมชั้นกลางสําหรับ
องคการท่ีตองการไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงจะตองมีองคประกอบท่ีกอใหเกิดการเรียนรู 
11 ประการ สวนวงกลมชั้นนอกสุดเม่ือจะเปนองคการแหงการเรียนรูระดับโลกนั้นตองมีองคประกอบ
เพ่ิมอีก 6 ประการ และสรางโมเดลองคการแหงการเรียนรูระดับโลก ดังแสดงตามภาพ 11 
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ภาพ 11  โมเดลองคการแหงการเรียนรูระดับโลก 
ท่ีมา: (Maquardt & Reynolds, 1994, p. 29) 
 

จากโมเดลดังกลาว จะเห็นไดวาการท่ีองคการจะพัฒนาเพ่ือไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
ไดนั้น พึงมีปจจัยสําคัญ 11 ประการ ดังตอไปนี้ 

1) มีโครงสรางท่ีเหมาะสม ( appropriate structure) โครงสรางขององคการแหง
การเรียนรูท่ีเหมาะสม คือ โครงสรางท่ีเล็กและคลองตัว ไมมีสายการบังคับบัญชามากเกินไป  มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานท่ียืดหยุนแบบไมตายตัว ในอนาคตอาจตองใชความสามารถหรือ
กระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอนกันเพ่ือเอ้ือตอการจัดตั้งทีมงานได และท่ีสําคัญคือ องคการตองมีโครงสราง
แบบองครวม (holistic structure) ท่ีมีองคประกอบท่ีตางทําหนาท่ีของตนอยางประสานสัมพันธกับ
องคประกอบอ่ืนๆ อยางแยกอิสระจากกันไมได นอกจากนี้ โครงสรางขององคการจะตองมีลักษณะ
แบบทีมงานขามหนาท่ี (cross function work teams) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของทีมและพัฒนา
วิธีการใหมๆ ท่ีเชื่อถือได เรียนรูท่ีจะประสานงานและมุงตรงไปยังการทํางานท่ีซับซอนข้ึนของทีม  

การสืบสานวัฒนธรรม 

การเรียนรู 
ขามพรมแดน 

ความหลากหลาย 
ของแรงงาน 

กระแส 
โลกาภิวัตน ภาวะผูนํา 

การสื่อสาร 

โครงสรางท่ีเหมาะสม 
               
                วิสัยทัศน                  วัฒนธรรมการเรียนรู 
 
            ทีมงาน                                       การวิเคราะห 
        และเครือขาย                                   สภาพแวดลอม 
 
          บรรยากาศ      การถายโอน 
        การสนับสนุน                                       ความรู 
 
             กลยุทธการเรียนรู             เทคโนโลยีการเรียนรู 
              
                                 มุงเนนคุณภาพ 
 

การเรียนรูระดับบุคคล 
และ 

การเรียนรูระดับกลุม 

              การเรียนรูระดับโลก 
         การเรียนรูระดับองคการ 
 การเรียนรูระดับบุคคล 
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2) มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ (corporate learning culture) เปนบรรยากาศ
ท่ีสงเสริมการทดลองทําสิ่งใหมๆ แมจะเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม ซ่ึงการวัดผลความสําเร็จของ
การเรียนรู พิจารณาจากการบูรณาการความคิดท้ังหมดขององคการเขาดวยกัน วัฒนธรรมองคการ
ตองชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีจะตระหนักถึงตนเอง ( self awareness) การใครครวญ ( self reflective) 
และการสรางสรรค (creative way) การสงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ จากการปฏิบัติจริง 
เปดโอกาสใหคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย สนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับ รวมท้ังใหโอกาส
ในการพัฒนาตนเองแกทุกคน 

3) มีการเพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบในการงาน (empowerment) เปนการสงเสริม
สนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของ
ตนเอง ลดความรูสึกพ่ึงพิงผูอ่ืนในการแกปญหา ขยายความสามารถในการเรียนรูของตนใหบังเกิดผล
งอกงามสรางสรรคอยางเต็มท่ี กระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกปญหาไปสูระดับ หรือสู
ผูปฏิบัติเพ่ือใหมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธและแผนงานขององคการ 

4) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม (environmental scanning) องคการแหงการเรียนรู 
นอกจากจะเปนองคการท่ีมีความยืดหยุนแลว ยังตองมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา มีการคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีอาจจะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมขององคการได และมีการเตรียมพรอม
อยูตลอดเวลาท่ีจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้น 

5) มีการสรางและถายโอนความรู (knowledge creation and transfer) ผูปฏิบัติทุกคน
มีหนาท่ีในการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ มิใชเปนเพียงหนาท่ีของ R&D 
(research and development) หรือ C&D (copy and development) เทานั้น ผูปฏิบัติงานทุกคนจะ
มีบทบาทในการเสริมสรางความรูและเรียนรูจากสวนอ่ืนๆ ทางเครือขาย โดยผานชองทางการสื่อสารและ
เทคโนโลยีตางๆ มีการสื่อสารระยะไกลและแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการสรางระบบเครือขาย
ท่ีซับซอนข้ึน มีการสรางความรูใหมท่ีนอกจากจะเก่ียวของกับขาวสารภายนอกแลว ยังรวมถึงการเรียนรู
ภายในและการหยั่งรูทางความคิดของแตละบุคคลในองคการดวย 

6) มีเทคโนโลยีการเรียนรู (learning technology) องคการแหงการเรียนรูจะประยุกตใช
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน ในกระบวนการเรียนรูอยางท่ัวถึง และมีการเก็บประมวล 
ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เหมาะสมกับแตละบุคคลและสถานการณ เชน การใช
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใชสําหรับการเรียนทางไกล ใชปญญาประดิษฐ ( innovation) เพ่ือชวยในการ
ถายโอนการเรียนรูใหท่ัวถึงท้ังองคการ เปนตน 

7) มุงเนนคุณภาพ (quality) เปนการท่ีองคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพ
โดยรวม โดยเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหผลการเรียนรูท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจ 
กลายเปนผลงานท่ีดีข้ึน โดยถือหลักวาจะพัฒนาคุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการ 

8) มีกลยุทธ (strategy) เปนการใชกลยุทธการเรียนรูโดยเจตนา และการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการ (action learning) เปนจิตสํานึกขององคการควบคูไปกับการทํางาน กระบวนการเรียนรูของ
องคการจะเปนไปอยางมีกลยุทธ ท้ังในดานการวางแผน การดําเนินการ  และการประเมิน ผูบริหารจะ
ทําหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนมากกวาจะเปนผูกําหนดแนวปฏิบัติหรือคําตอบไวให 
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9) มีบรรยากาศท่ีสนับสนนุ (supportive atmosphere) เปนบรรยากาศภายในองคการ
ท่ีสนับสนุนจุดมุงหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพของความ
เปนมนุษย การเคารพสิทธศัิกดิ์ศรีซ่ึงกันและกัน การยอมรับในความแตกตางของบุคคล มีความเสมอภาค
เทาเทียมกันในความเปนมนุษย โดยมีความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและองคการแหงการ
เรียนรู และพัฒนาเพ่ือท่ีจะทํางานไดดี 

10) มีการทํางานเปนทีมและแบบเครือขาย (teamwork and network) การท่ีองคการ
ตระหนักถึงความรวมมือ การแบงปน และสรางผลลัพธท่ีดีกวาเดิม จากการใชทรัพยากรรวมกันท้ังภายใน
องคการหรือเรียกวา การทํางานเปนทีม และภายนอกองคการหรือท่ีเรียกวา การทํางานแบบ เครือขาย 
เปนการรวมมือกันแกปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาวและริเริ่มสิ่งใหม เพ่ือสรางการแขงขันและการสราง
พลังรวมอันจะทําใหองคการอยูรอดและเจริญเติบโต 

11) มีวิสัยทัศนรวมกัน (vision) เปนความคิดเห็นรวมกันของคนในองคการเพ่ือสนับสนุน
สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงรวมถึงพันธกิจ  และจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานมุง ไปสูเปาหมาย
อยางมีเจตจํานงและมีความผูกพัน การเนนการเรียนรูไปยังเรื่องท่ีเปนทิศทางท่ีมีความตองการรวมกัน 
ท้ังองคการตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของคานิยม  ปรัชญา ความคิด  และความเชื่อท่ีคลายคลึงกัน  จะสงผล
ใหมีการรวมกันทํากิจกรรมท่ีมีจุดหมายเดียวกันในท่ีสุด 

เบนเนต และโอเบรียน (Bennett & O’ Brien, 1994, pp. 41-49) ไดทําการศึกษาวิจัยถึงปจจัย
ท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงไดกลาวไววา องคการเพ่ือการเรียนรูเปนความสามารถ
ท่ีสําคัญของทุกองคการท่ีตองการนําองคการไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน การเรียนรู
ในองคการตองทําท้ังระบบและมีการตรวจสอบ  ซ่ึงพบวามีปจจัยจํานวน 12 ประการ ท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสามารถขององคการในการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

1) กลยุทธหรือวิสัยทัศน (strategy or vision) องคการและสมาชิกจะตองมีวิสัยทัศน
ท่ีพวกเขาตองการ เพ่ือท่ีจะคาดหมายไดวา พวกเขาจําเปนตองเรียนรูอะไรบางเพ่ือไปใหถึงจุดหมายนั้น 
รวมท้ังจะตองพัฒนากลยุทธกวางๆ เพ่ือใหไปถึงเปาหมาย  เพ่ือท่ีจะรูวาการเรียนรูนั้นผลักดันองคการ
ไปสูวิสัยทัศนใด นอกจากนี้ วิสัยทัศนและกลยุทธตองสนับสนุนและสงเสริมองคการแหงการเรียนรู 

2) การปฏิบัติเชิงการบริหาร (executive practices) เปนการท่ีผูบริหารใหนโยบาย
หรือการปฏิบัติใดๆ เพ่ือเปนการสนับสนุนวิสัยทัศนของการเรียนรูขององคการ ผูบริหารจะเปนผูท่ี
มีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนสภาพแวดลอมในการทํางาน  เปนผูปลุกเราหรือกระตุนในบางสวนของ
องคการท่ียังไมมีการเปลี่ยนแปลงใหขับเคลื่อนตามผูบริหารเพ่ือมุงสูวิสัยทัศนท่ีวางไว 

3) การปฏิบัตเิชิงการจัดการ (managerial practices) ผูบริหารตองปฏิบัติใหสอดคลอง
กับหลักการของการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยจะตองสนับสนุนผูรวมงานใหมีความเจริญกาวหนาและ
มีการพัฒนา ชวยบุคลากรบูรณาการสิ่งท่ีตองเรียนรู รวมกันคิดเก่ียวกับผลลัพธท่ีคาดหวัง และการใช
วิธีการใหมๆ เพ่ือการพัฒนาตอไปขางหนา  

4) บรรยากาศ (climate) บรรยากาศในองคการ คือ  ผลสรุปของคานิยมและเจตคติ
ของทุกคนในองคการท่ีเก่ียวของกับการทํางาน องคการแหงการเรียนรูจะนําบรรยากาศแหงการเปดใจ
และไวใจซ่ึงกันและกันมาใช บุคลากรในองคการตองกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นและพูดในสิ่งท่ีคิดอยาง
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ตรงไปตรงมา  อุปสรรคระหวางผูบริหารและบุคลากรจะถูกขจัดออกไป และทุกคนจะทํางานรวมกัน
เพ่ือสนับสนุนงานท่ีออกมาดีเยี่ยมตามอุดมคติ 

5) องคการหรือโครงสรางของงาน (organization or job structure) โครงสรางของ
องคการสามารถสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมีการนิยามภาระงานท่ีเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือเปน
การเปลี่ยนไปตามความตองการของสภาพแวดลอมภายนอกและตามความตองการขององคการเอง 
เชน มีการสับเปลี่ยนหนาท่ีและใชการชี้แนะดวยตนเอง มีการทํางานขามคณะทํางานเพ่ือใหเกิดความ
ยืดหยุน มีการกําจัดนโยบายตามระบบราชการและกฎท่ีมีการสกัดก้ันหรือขัดขางการเลื่อนไหลของ
ขอมูล เปนตน 

6) การเลื่อนไหลของขอมูลสารสนเทศ (information flow) การเรียนรูขององคการ
ตางๆ จะอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือใหทันกับยุคขอมูลสารสนเทศและการเผยแพร ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร
จะชวยสนับสนนุใหเกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากร และเพ่ือใหบุคลากรไดรับขอมูล
ทางคอมพิวเตอรตรงกับงานของตนเอง  

7) การปฏิบัติงานของบุคคลและทีมงาน (individual and team practices) ขอมูล
สารสนเทศมีความสําคัญตอบทบาทหนาท่ี ไมวาจะเปนการทํางานเปนรายบุคคลและเปนทีม ซ่ึงใน
องคการแหงการเรียนรูการแลกเปลี่ยนความรูจะมีประโยชนอยางยิ่ง องคการตางๆ จะเจริญเติบโตได 
เม่ือตัวบุคคลหรือทีมตางแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เม่ือบุคคลเห็นขอผิดพลาดก็จะเปนโอกาสใน
การเรียนรู และไมตําหนิหรือกลาวโทษกัน มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีการอภิปรายปญหาตางๆ 
อยางตรงไปตรงมา และทํางานเพ่ือแกไขปญหา  

8) กระบวนการทํางาน (work process) องคการจะกระตุนการเรียนรูโดยผานวิสัยทัศน 
ระบบสารสนเทศ รวมท้ังการใชกระบวนการทํางานท่ีจะสามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เชน มีการสอนหรือฝกเทคนิคในการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการสงเสริมการเรียนรูจากสิ่งตางๆ 
เพ่ือใหเขาใจตนเอง และเพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทางหรือปรับสภาพกระบวนการตางๆ ใหอยูใน
แนวหนาใหเทาเทียมหรือดีกวาคนท่ีเกงท่ีสุดในปจจุบัน  

9) เปาหมายหรือขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน (performance goals or feedback) 
ประเด็นสําคัญขององคการท่ีจะประสบความสําเร็จนั้น คือการใหความสําคัญกับความตองการของลูกคา 
จะตองทราบวาอะไรท่ีเขาตองการ  การเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการเรียนรูอยางเดียวจะไมประสบความ  
สําเร็จ คุณคาของการเรียนรูนั้นจะข้ึนอยูกับความสามารถในการชวยเหลือองคการในการใหการบริการ
ท่ีดีข้ึนสําหรับลูกคา ซ่ึงตองอาศัยการไดรับขอมูลยอนกลับท้ังแบบทางการและไมเปนทางการ  

10) การฝกอบรมหรือการศึกษา (training or education) การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปนใน
องคการแหงการเรียนรู โปรแกรมการฝกอบรมท่ีเปนทางการจะเนนการชวยเหลือบุคคลในการเรียนรู
ดวยตนเอง และจากประสบการณของผูอ่ืน เครื่องมือในการวางแผนพัฒนาบุคลากร จะตองสรางระบบท่ี
เปนการพัฒนาเฉพาะรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีแบบของการฝกตางๆ เชน การฝกปฏิบัติเปนทีม การศึกษา
เปนทีม การสาธิตโครงงาน การใหคําปรึกษาโดยเพ่ือน โครงงานการเรียนรูงานพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการติดตอ 
สื่อสารท่ีทันสมัย การอบรมหรือฝกปฏิบัติการโดยผานดาวเทียมและคอมพิวเตอร 
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11) การพัฒนารายบุคคลหรือทีมงาน (individual or team development) กลาวคือ 
องคการแหงการเรียนรูจะหาวิธีการตางๆ เพ่ือ กระตุนสมาชิกใหพัฒนาดวยตนเอง  ขณะเดียวกันก็ จะ
สงเสริมและสนับสนุนตอการพัฒนาทีมงานอีกดวย เชน ทีมงานเรียนรูรวมกันแบบชุมชนผูปฏิบัติงาน  
(communities of practice) การใหอํานาจในการทํางานเปนทีมหรือรายบุคคล เปนตน  

12) การใหรางวัลหรือการยอมรับ (rewards or recognition) รางวัลเปนองคประกอบ
ตัวสุดทายท่ีจะสนับสนุนปจจัยอ่ืน ท้ังหมด ระบบการใหรางวัล และการยอมรับจะสงเสรมิ และกระตุน
การเรียนรูแบบรายบุคคล แบบทีม และแบบองคการ  คําถามหลักซ่ึงการใหรางวัลอาจใชหลากหลาย
รูปแบบ 

นอกจากนี้ เบนเนต และโอเบรียน ยังไดเสนอแนะวา  ไมมีองคการใดเปนเลิศในทุกๆ  ปจจัย 
แตองคการจะตองหาแนวทางของตนเอง  โดยการวางกรอบแนวความคิดนี้ให  ท้ังยังเสนอวาองคการ
สวนใหญท่ีประสบความสําเร็จ  จะทําการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและปรับปรุงอยูตลอดเวลาจาก
การเรียนรูท้ังจากตนเองและจากลูกคา  และทําการเปรียบเทียบกับองคการแหงการเรียนรูท่ีประสบ
ความสําเร็จในอุตสาหกรรม  

ไคเซอร (Kaiser, 2000, pp. 191-212) ไดศึกษาวิจัยและนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู จํานวน 8 ปจจัย สรุปไดดังนี้ 

1) ภาวะผูนํา (leadership) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความมุงม่ัน อุทิศตน
เพ่ือใหสมาชิกปฏิบัติงานสําเร็จไปตามวิสัยทัศนขององคการ และการประสานวิสัยทัศนของบุคคล  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสอนงาน สอนทักษะ พรอมสอนคุณธรรม รวมท้ังเปนผูชวยเหลือ 
สนับสนุนเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 

2) วัฒนธรรมองคการ (organizational culture) หมายถึง วิธีการประพฤติปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองคการ กฎเกณฑ คานิยม ระเบียบวินัย ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากประวัติศาสตรขององคการ 
ความตองการของลูกคา และการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิก วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดนี้มีอยูใน  
3 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การแลกเปลี่ยนความรู หมายถึง องคความรูท่ีไมมีการยึดติดกับความรูเดิม 
แตเปนความจริงท่ีมีอิสระและไมสามารถวัดคํานวณได และบุคคลสามารถเขาถึงแหลงขององคความรูได 
รวมท้ังเปนความรูท่ีปรากฏตลอดเวลา และสมาชิกยอมรับ ไมมีใครรูคําตอบจากทุกคําถามได 

(2) การมีอิสระในการเรียนรู หมายถึง การเรียนรูท่ีนําไปสูความสําเร็จอยางมี
เสรีภาพ และมีความคิดอิสระ สรางความคิดใหม กลาเสี่ยงและสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

(3) ความเปนเอกภาพในองคการ หมายถึง สมาชิกในองคการตองมีจิตสํานึกใน
การทํางานตามสถานะของตน โดยยอมรับและเขาใจเปาหมายขององคการ ซ่ึงทําใหเกิดผลประโยชน
ตอองคการเสมือนตนเปนผูมีหุนสวนขององคการ 

3) พันธกิจและยุทธศาสตร ( mission and strategy) หมายถึง เปาหมายท่ีองคการ
ตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จเกินกวาท่ีวัตถุประสงคขององคการไดกําหนดไว ในองคการแหงการเรียนรู 
พันธกิจและยุทธศาสตรมี 3 ประการ ดังนี้ 
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(1) การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง สมาชิกในองคการตองยอมรับและปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิผลในระดับระบบรวมขององคการ ไมใชแคในระดับบุคคลหรือกลุมใด
กลุมหนึ่งเทานั้น สมาชิกทุกคนมีความสําคัญตอแผนยุทธศาสตร เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ในองคการ และสมาชิกตองคํานึงถึงแผนงานในแตละแผนกของตน ซ่ึงมีผลกระทบตอสวนอ่ืนๆ ของ
องคการดวย 

(2) การตรวจสอบจากภายนอก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา 
การเคลื่อนยายของคูแขงขัน เทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงสงผลตอประสิทธิผลขององคการและสมาชิกใน
อนาคต 

(3) การสรางเสริมองคความรู หมายถึง การเผยแพร และชี้แจงขอมูลขาวสารท่ีเปน
พ้ืนฐานองคความรูขององคการ และเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอการตอบสนองขององคการเพ่ือไปสู
ความทาทาย และพัฒนาการปฏิบัติงานในองคการ 

4) การดําเนินงานบริหารจัดการ (management practices) หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบัติงานใน 4 เรื่อง ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู หมายถึง การท่ีผูบริหารสนับสนุนสมาชิกใหปฏิบัติ 
งานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกองคการ คือ เรียนรูจากความสําเร็จและความผิดพลาด 
รวมท้ังพยายามรักษาความสัมพันธ ในการทํางานท่ีดีกับทุกแผนกขององคการ 

(2) การจูงใจเพ่ือการเรียนรู หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความกลาและจูงใจสมาชิก
เพ่ือไปสูการเรียนรู และการพัฒนาในระดับบุคคลและระดับกลุมบุคคล ชวยกันในการกําหนดเปาหมาย 
สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังผูบริหารใหสมาชิกรับผิดชอบตอการเรียนรู 

(3) การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การท่ีผูบริหารจัดกิจกรรมสนับสนุนทักษะการอยู
รวมกัน สามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลท่ียิ่งใหญ รวมท้ังการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนของสมาชิก 

(4) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ หมายถึง การท่ีผูบริหารจัดทรัพยากรและงบประมาณ
ตางๆ ท่ีตองการ ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกใหบรรลุเปาหมาย 

5) โครงสรางองคการ (organizational structure) หมายถึง ลักษณะโครงสรางของ
การจัดหนาท่ี และบุคคลเขาสูระดับของความรับผิดชอบ การตัดสินใจ อํานาจหนาท่ี และการปฏิสัมพันธ
กันใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การจัดโครงสรางแบบผสมผสาน หมายถึง การบูรณาการเปาหมาย บทบาทและ
หนาท่ี ความพยายามในการทํางาน การแกปญหา และการตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคการ 

(2) โครงสรางท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวก หมายถึง โครงสรางท่ีเปดโอกาสใหสมาชิก 
มีปฏิสัมพันธกัน ท้ังภายในและภายนอกองคการ 

6) ระบบองคการ (organizational systems) หมายถึง การท่ีองคการมีระบบขอมูล
ขาวสาร ระบบสารสนเทศ ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีมาตรฐานดานนโยบาย และการมีกลไกท่ีจะ
อํานวยประโยชนตอการปฏิบัติงาน รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก 

7) บรรยากาศการทํางาน (working climate) หมายถึง สภาพแวดลอมภายในองคการ
สรางความประทับใจและความรูสึกท่ีดีของสมาชิก ในหนวยงานมีบรรยากาศการทํางาน 2 ลักษณะ ดังนี ้
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(1) บรรยากาศการเรียนรู หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดคานิยม 
บรรทัดฐาน และพฤติกรรมของสมาชิก เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

(2) การปฏิสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมของสมาชิกท่ีแลกเปลี่ยน พูดคุย ชวยเหลือกัน 
เอ้ืออํานวยความสะดวกใหสมาชิกเติบโต และประสบความสําเร็จ 

8) การจูงใจ (motivation) หมายถึง การกระตุน โนมนาวสมาชิกในองคการ ใหอุทิศตน 
มีน้ําใจ มีความเก่ียวพันในงาน และความเพียรพยายามปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการ 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนผลจากการศึกษาวิจัยและการนําเสนอปจจัยท่ีสงผลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรูในตางประเทศ สําหรับการศึกษาวิจัยในประเทศท่ีมีการศึกษาและนําเสนอ ดังนี้ 

วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 6) ไดศึกษาวิจัย โครงสรางเชิงเหตุผลของปจจัยทางการบริหาร
ท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9 โดยกําหนดปจจัยท่ีใชในการวิจัยจํานวน 10 ปจจัย ดังนี้ 

1) ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีลักษณะท่ีประกอบไปดวย การเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การมีแผนงานวิชาการท่ีดี การจัดการเรียน
การสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน การเสริมสรางบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก การสงเสริม
ความเปนกลุม การพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง การใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม การสงเสริมการแก 
ปญหาอยางสรางสรรค และการสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

2) ความเปนองคการวิชาชีพ องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีเนนเรื่องการกระจาย
อํานาจ (decentralization) และเรื่องการทําใหเปนมาตรฐานในดานทักษะ (standardization of skill) 
ของสมาชิกในองคการ ซ่ึงผูบริหารจะตองสงเสริมใหมีการพัฒนาจนถึงระดับความเปนวิชาชีพ ใหมีความรู
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความสามารถในการกําหนด
มาตรฐานงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลดวยตนเอง 

3) การตัดสินใจรวมและการมีวิสัยทัศนรวม องคการแหงการเรียนรูมีรูปแบบการตัดสินใจ
แบบกระจายอํานาจท่ีใหโอกาสกับครูและบุคคลท่ีเก่ียวของ ชวยกันตัดสินใจเพ่ือการเรียนรูของนักเรียน 
โดยอาจขยายขอบเขตผูมีสวนเก่ียวของนอกโรงเรียนดวย เปนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเปนสังคม
ประชาธิปไตย โดยถือวาการตัดสินใจรวม ( shared decision making) จะชวยปรับปรุงคุณภาพของ
การตัดสินใจ หากใชกลยุทธและสถานการณท่ีถูกตองจะทําใหเกิดความเก่ียวของท่ีจะนําไปสูการมีพันธะ
ผูกพันและนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล โดยผูท่ีจะเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ อาจจะประกอบดวย 
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ สําหรับการมีวิสัยทัศนซ่ึงเปนการ
แสดงถึงสภาพท่ีพึงปรารถนา หรือท่ีเปนไปไดในอนาคตนั้น จากการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนทาง 
การบริหารใหม ถือวาการกําหนดวิสัยทัศนนั้นจะไมใชเรื่องเฉพาะของผูบริหารอีกตอไปแลว แตจะตอง
เปนวิสัยทัศนรวมท่ีเกิดจากการกําหนดรวมกันของสมาชิกภายในองคการ แมจะตองใชเวลาก็ตาม 

4) กลุมบริหารตนเองและการติดตอสื่อสาร การพัฒนากลุมบริหารตนเอง อาศัยหลัก 
self leadership เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา ผูปฏิบัติในยุคสมัยใหม มีความรูมากเพียงพอท่ีไมอาจจะ
รับภาวะการนําแบบดั้งเดิมไดอยางเหมาะสมอีกแลว พวกเขาสามารถจะบริหารตนเองได และเปนผูนํา
ใหตนเองได โดยจะตองเนนความมีคานิยมและมีการปฏิบัติดวยตนเอง ท้ังการกําหนดความคาดหวัง 
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เปาหมาย การมีขอมูลยอนกลับ และการประเมินตนเอง สวนกรณีการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น 
ถือวาการติดตอสื่อสารในองคการหนึ่งๆ อาจกระทําไดหลากหลายวิธีการ ข้ึนอยูกับบรรยากาศของ
องคการนั้นๆ วาตองการเปนแบบเปดหรือแบบปดมากนอยเพียงใด การติดตอสื่อสารถือเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ เพราะแมจะมียุทธศาสตรดีเพียงใดก็ตามหากขาดการติดตอสื่อสารท่ีดีแลว ก็ยากท่ีจะนํา  
ไปสูความสําเร็จ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรพัฒนาใหมีการติดตอสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ ท้ังในแนวนอนและแนวตั้ง ท้ังเปนการติดตอสื่อสารแบบสองทาง (two way communication) 
และแบบหลายชองทาง (multiple channels) 

5) การจูงใจเชิงสรางสรรค โรงเรียนท่ีเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น ตองมีการจูงใจ
ใหคนทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ
ท่ีตั้งไว ผูบริหารโรงเรียนสามารถท่ีจะตองบริหารงานใหเปาหมายของตัวบุคคลและเปาหมายขององคการ
บรรลุผลดวยกันท้ังคู โดยอาศัยกระบวนการจูงใจท่ีคํานึงถึงความคาดหวัง หรือความตองการของท้ัง  
ตัวบุคคลและขององคการ ซ่ึงการท่ีจะกระทําเชนนั้นได ผูบริหารพึงทําความเขาใจรูปแบบการจูงใจท่ีมีท้ัง
รูปแบบเชิงเนื้อหา (content model) และรูปแบบเชิงกระบวนการ (process model) แลวนําเอาแนวคิด
เชิงทฤษฎีนั้นไปประยุกตใชใหเกิดผล 

6) การเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ในยุคปจจุบันผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง (transformational leader) มากกวาเปนผูนําแหงการจัดการ (transactional leader) 
โดยลักษณะของผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น ผูบริหารจะตองเปนผูจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานเกินกวา
ความคาดหวังตามปกติ มุงไปท่ีภารกิจงานดวยความสนใจท่ีเกิดข้ึนภายในตน มุงการบรรลุความตองการ
ในระดับสูงมากกวาความตองการในระดับต่ํา ขณะเดียวกันก็จะตองทําใหพวกเขามีความม่ันใจในการท่ีจะ 
ตองใชความสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในภารกิจท่ีเกินปกตินั้น ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
ไมไดมาแทนท่ีภาวะผูนําแหงการจัดการ แตจะชวยเสริมใหเกิดผลเพ่ิมข้ึน (add-on effects) จากภาวะ
ผูนําแหงการจัดการ หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งวา ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะประสบความสําเร็จได 
จะตองอาศัยภาวะผูนําแหงการจัดการเปนพ้ืนฐาน 

7) การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค องคการแหงการเรียนรู
ตองอาศัยผูนําท่ีจะตองใหความใสใจตอวิถีชีวิตองคการ เปนท่ีสันนิษฐานกันวา ครู ผูปกครอง และ
นักเรียน ตางตองการคําตอบตอคําถามประเภทท่ีวา โรงเรียนของเราเปนอยางไร ท่ีนี่สําคัญจริงหรือ 
เราเชื่ออะไรกัน ทําไมเราถึงทํากันเชนนี้ เราจะเปนพวกเดียวกันไดอยางไร และเราจะทําตัวใหเขากับ
สิ่งตางๆ ไดอยางไร เปนตน ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้ ผูบริหารโรงเรียนพึงทําความเขาใจใหกระจางและใหมี
ความหมาย แนวทางการเสริมสรางวัฒนธรรมโรงเรียนนั้น มีดังนี้คือ การเสริมสรางความเปนหมูคณะ 
การสงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง การกําหนดความคาดหวังไวในระดับสูง การสงเสริมบรรยากาศ
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน การสงเสริมบรรยากาศความเชื่อม่ัน การสนับสนุนปจจัยท่ีเปนวัตถุ การบรรลุ
ความเปนพ้ืนฐานในองคความรู การสงเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน การสงเสริมการยอมรับนับถือ
ซ่ึงกันและกัน การสงเสริมสนับสนุนความเอาใจใสดูแล การสังสรรคและมีอารมณขัน การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การปกปองสิ่งท่ีเห็นวาสําคัญ การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และมีการติดตอสื่อสารกัน
แบบเปด 
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กรณีของบรรยากาศองคการ หมายถึง คุณภาพของสภาพแวดลอมโดยรวม ซ่ึงรวมท้ัง 
ตัวบุคคล อาคารสถานท่ี และสถานท่ีตั้งโรงเรียนเปนตนนั้น ผูบริหารโรงเรียนพึงสงเสริมบรรยากาศ
องคการแบบเปดมากกวาบรรยากาศองคการแบบปด ซ่ึงเปนสภาพท่ีผูบริหารรับฟงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะจากครู ใหความจริงใจ ใหการยกยองนับถือ ใหการสนับสนุนตอการพัฒนาวิชาชีพและให
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ใชการสั่งการหรืออํานาจบังคับในระดับต่ํา ใชภาวะผูนําแบบชวยเหลือ
สงเสริมและสนับสนุนมากกวาการควบคุมอยางเขมงวดแบบระบบราชการ เชนเดียวกับพฤติกรรมของครู 
ซ่ึงจะมีพฤติกรรมท่ีสนับสนุนความโปรงใสและความมีปฏิสัมพันธในเชิงวิชาชีพระหวางกัน ครูตางรูจัก
และมีความเปนมิตร ใหความรวมมือและมีพันธะผูกพันกับการทํางาน 

8) การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ในการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
ผูบริหารพึงมีความชัดเจนในคําตอบของคําถามตางๆ ดังนี้กอน คือ จะเปลี่ยนแปลงอะไร ทําไมถึงตอง
เปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงอยางไร เปลี่ยนแปลงเม่ือไร เก่ียวของกับใครบาง มีอุปสรรคอะไรบาง 
คาดวามีผลกระทบอะไรบาง สิ่งท่ีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบาง คาใชจายเปนอยางไร ประโยชน
ท่ีจะไดรับคืออะไร นอกจากนั้นผูบริหารพึงใหความสําคัญกับการเกิดข้ึนของใหมๆ ท่ีเรียกวา นวัตกรรม 
(innovation) โดยผูบริหารควรเนนไปท่ีกระบวนการเชิงนวัตกรรม ท่ีจะตองอาศัยความริเริ่มสรางสรรค
ของบุคคล กลุมบุคคล และขององคการ เพ่ือใหเกิดผลผลิตเชิงสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

9) การบริหารหลักสูตรและการสอน ผูบริหารควรจะตองรูและเขาใจในทฤษฎีและ
ปรัชญาในหลักสูตรกลุมตางๆ เพ่ือใหเกิดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ท่ีจะทําใหการบริหารดําเนินไปอยาง
ถูกทิศทาง และในดานการสอนนั้นผูบริหารพึงตระหนักวา ไมมีวิธีการสอนใดท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปใชกับ
ทุกคน ทุกสถานการณ หรือทุกจุดมุงหมาย และตระหนักดีวาครูท่ีจะเปนระดับวิชาชีพไดนั้นจะตองมี
การฝกฝน ฝกปรือ และสะสมวิทยายุทธการสอนท่ีหลากหลาย นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

ในการบริหารหลักสูตรและการสอน ผูบริหารจะตองเปนผูเลนหลัก ( major player) 
เปนผูตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวของกับสิ่งตางๆ เหลานี้ ผูบริหารจะตองแสดงภาวะความเปนผูนําเชิงสรางสรรค
ในทุกเรื่อง จะตองแสดงบทบาทในหลายลักษณะ เชน เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง เปนผูอํานวยความ
สะดวก เปนผูใชอํานาจรวม และเปนนักนวัตกรรม เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะท่ีแนวโนมการ
บริหารหลักสูตรและการสอนจะเปนแบบยึดโรงเรียนเปนฐาน (school based management) มากข้ึน 
ผูบริหารจะตองมีความเก่ียวของและมีความรับผิดชอบตองานดานหลักสูตรมากข้ึน โดยเฉพาะในฐานะ
ท่ีจะเปนผูนําในการสรางหลักสูตรใหมๆ ในทองถ่ินข้ึนมา 

10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคการแหงการเรียนรูมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมขีด
ความสามารถ และการใชทรัพยากรมนุษยท่ีถือวามีคุณคามากท่ีสุดขององคการใหเต็มศักยภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด และการพัฒนาท่ียั่งยืนคือการพัฒนาท่ีเกิดจากภายในตัวบุคคลหรือองคการเอง 
สําหรับทรัพยากรมนุษยในองคการทางการศึกษา หรือในโรงเรียนท่ีจะเปนกลไกหรือตัวการในการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ คือ ครู โดยครูจะตองทําหนาท่ีจัดสภาพการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ในตัวผูเรียน ครูท่ีมีภาระหนาท่ีอ่ืนอีกหลากหลายท่ีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ครูท่ีจําเปนจะตองมี
การปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ซ่ึงในการพัฒนาครูจะตองคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคการ โดยหากตองการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหมีลักษณะเปนอยางไร 
ก็จะตองพัฒนาครูใหมีลักษณะท่ีสอดคลองตองกันนั้น 
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สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40-41) ไดศึกษาการพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยศึกษาจากปจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จํานวน 11 ปจจัย ดังนี้ 

1) ปจจัยเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือ
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ การกําหนด  
การมีสวนรวม การเผยแพรประชาสัมพันธ การจัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การปฏิบัติ การติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จ และการนําผลมาใชเปนขอมูลยอนกลับ 

2) ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางองคการ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ การลดข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
การจัดระบบมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การจัดระบบการติดตอประสานงาน การปรับปรุงแกไข
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ การจัดโครงสรางท่ีสงเสริมการมีสวนรวม การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากร
ในโครงสราง การจัดระบบการใหคุณใหโทษและความดีความชอบ 

3) ปจจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีและระบบงาน หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ การจัดหา การใช การพัฒนา
บุคลากร การแสวงหา การจัดระบบการใช การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบ
ในการบํารุงรักษาและพัฒนา และการใชประโยชนท่ีมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4) ปจจัยเก่ียวกับการปฏิบัติดานการบริหาร หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
การวิเคราะหนโยบายและแผน การจัดทําแผนปฏิบัติการ การกําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลรับผิดชอบ 
การใหความสําคัญกับแผน การเปดโอกาสมีสวนรวม การสื่อสารและประชาสัมพันธ การตรวจสอบ
งบประมาณและการจัดทําเอกสาร 

5) ปจจัยเก่ียวกับการปฏิบัติดานการจัดการ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ การจัดระบบงานธุรการ 
การมีบุคลากรรับผิดชอบ การมีวัสดุอุปกรณ การอํานวยการสั่งการท่ีเหมาะสม ระบบการติดตอสื่อสาร
ท้ังภายในและภายนอก ระบบและกลไกของการนิเทศ ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายใน 
การรายงานผลการดําเนินงาน และการประชุมสัมมนาเพ่ือวิเคราะหจุดเดนจุดดอย 

6) ปจจัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูและทีมงาน หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือ
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ ความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี การมีวัตถุประสงคของทีม ความสามารถในการระบุปญหา การแกปญหา การเรียนรูจาก
ขอผิดพลาด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ความรับผิดชอบ 
การพัฒนาตนเอง และความมีอิสระ 

7) ปจจัยเก่ียวกับการพัฒนาครูและทีมงาน หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้คือ การมีนโยบายและมาตรการ
ในการพัฒนา การมุงเพ่ิมขีดความสามารถและการใชศักยภาพอยางเต็มท่ี การมุงใหเปนกลไกจัดการเรียน
การสอน การคํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความตองการและความจําเปนท่ีแทจริง 
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จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ ผลลัพธสุดทายตอนักเรียน การพัฒนาท้ังระบบไมแยกสวน การเปนเสมือน
ชีวิตประจําวัน และการพัฒนาตนเอง 

8) ปจจัยเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ การเปนผูท่ีมีความรูและ
ความเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตรกลุมตางๆ การตระหนักวาไมมีวิธีการสอนใดท่ีจะดีท่ีสุด  
การตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร การพัฒนาความเปนมนุษย การเปนตัวแบบท่ีดีเชิงวิชาการ  
การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนตามแผนการสอน และยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

9) ปจจัยเก่ียวกับบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือ
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ ความผอนคลาย 
ความรวมมือไมแยกเขาแยกเรา ความเอ้ืออาทรและจริงใจ ความเปนสถานศึกษาและความเปนหมูคณะ 
การกลาคิดกลาทําสิ่งใหมๆ การไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน ความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน 
การมีปฏิสัมพันธเพ่ือการเรียนรู การปกปองสืบทอดประเพณีสําคัญ และการสรางวัฒนธรรมรวม 

10) ปจจัยเก่ียวกับการจูงใจ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้คือ การไววางใจ การใหเกียรติและการยอมรับ 
การสงเสริมความกาวหนาโอกาสในการพัฒนาตนเอง การใหความเปนอิสระ การมอบหมายงานท่ีทาทาย 
การสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค การมีเปาหมายทิศทางท่ีชัดเจน การยกยองชมเชย 

11) ปจจัยเก่ียวกับเปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน หมายถึง ปจจัยท่ีเปน
สาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ 
ความสอดคลองของเปาหมายสวนบุคคลกับเปาหมายของโรงเรียน การมุงเนนท่ีความมีประสิทธิผล  
การตรวจสอบเปาหมาย การประชาสัมพันธ การบรรลุผลในเปาหมายนั้น และการมีขอมูลยอนกลับใน
ดานตางๆ 

จําเริญ จิตรหลัง (2550, หนา 58-78) ไดศึกษาปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือ
ตอกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในโรงเรียนท่ีไดรับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 โดยกําหนด
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรยีนรู จํานวน 8 ปจจัย ดังนี้ 

1) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององคการ มีสวนสําคัญตอการสนับสนุนและเสริมสราง
การมีปฏิสัมพันธตอกันในปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ท่ีไดเนนเรื่องการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาและ
การบริหารแบบมีสวนรวม เพ่ือมุงหวังใหบุคลากรภายในองคการมีความอิสระในการทํางาน มีความอิสระ
ในการเรียนรูและการตัดสินใจ รวมท้ังใหความรวมมือ มีความไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน ตลอดจน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน สิ่งเหลานี้เปนสวนสําคัญขององคการในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะองคการแหง
การเรียนรู ซ่ึงจะเห็นไดวาบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสําคัญขององคการแหงการเรียนรู 

2) ภาวะผูนําแหงการเรียนรู ผูนําซ่ึงถือเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการนั้นจะเปน
ผูนําพาองคการไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว โดยเฉพาะองคการท่ีเปนสถานศึกษาซ่ึงมีความ
เปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการใดๆ ดังนั้นบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน  
ซ่ึงเปนยุคสังคมแหงการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
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สถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปนสวนสําคัญขององคการแหงการเรียนรู 
และสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 

3) วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับองคการ ซ่ึงวิสัยทัศน
เปนการกําหนดภาพรวมของสถานศึกษาท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงในสังคม
โลกยุคปจจุบัน เปนแรงผลักดันท่ีสําคัญทําใหองคการตองมีวิสัยทัศน เพราะองคการท่ีสามารถคาดคะเน
สภาพขององคการในอนาคตไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว  จะมีความไดเปรียบในการตั้งรับ การตอรอง 
การเตรียมพรอม  และหาหนทางในการแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได วิสัยทัศนจึงเปนเครื่องชี้นํา
องคการใหไปสูอนาคต หลังจากนั้นองคการจึงกําหนดพันธกิจ และยุทธศาสตร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีองคการหรือ
สถานศึกษาตองดําเนินการเพ่ือใหวิสัยทัศนนั้นเปนจริง การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  และยุทธศาสตร
ตองมีขอบเขตท่ีชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม วิสัยทัศนเกิดจากการมีสวนรวม
ของผูท่ีเก่ียวของทุกฝายในสถานศึกษา ดวยเหตุผลดังกลาว  วิสัยทัศน พันธกิจ  และยุทธศาสตร จึงเปน
เครื่องชี้นําสถานศึกษาใหไปสูอนาคต และมีความสําคัญตอสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนองคการแหงการ
เรียนรู 

4) โครงสรางขององคการ การจัดโครงสรางขององคการมีสวนสําคัญท่ีจะสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ โดยเฉพาะในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคสังคมแหงการเรียนรู การจัดโครงสราง
ขององคการแหงการเรียนรูท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุน บรรยากาศท่ีเปดเผยและมีความคลองตัวจะกอ 
ใหเกิดการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และในท่ีสุดจะสงผลตอประสิทธิผลของ
องคการ ตลอดจนชวยเสริมสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู 

5) เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปจจุบันซ่ึงเปนยุคสังคมแหงการเรียนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เขามามีบทบาทสําคัญยิ่งตอบุคคล ตอสังคม และองคการ ซ่ึงเปนสังคมแหงความรู (knowledge based 
society) มีการเรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรูขององคการตองอาศัยเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย เพ่ือใหทันกับยุคขอมูลขาวสารสารสนเทศและการเผยแพร ระบบคอมพิวเตอรจะชวยสนับสนุน
การติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและหนวยงานตางๆ การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะชวยให
การปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูเปนอยางรวดเร็ว  มีความท่ัวถึง และสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู 

6) ระบบการจัดการ  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนจะตองมี
การจัดระบบใหสอดคลองกับหลักการของการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาองคการใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู ซ่ึงระบบการจัดการนั้นตองมีการจัดระบบงานตางๆ ใหมีความเหมาะสม คลองตัวและ
มีบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนมีการประกันคุณภาพภายในองคการเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับบุคลากร
ในองคการ หากโรงเรียนมีระบบการจัดการท่ีดีจะสงผลตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของโรงเรียน 

7) ความสามารถของบุคลากร องคประกอบขององคการถือวาคนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด 
คนมีความสําคัญตอองคการแหงการเรียนรู ก็เพราะวาคนมีศักยภาพและความสามารถท่ีจะเรียนรู ได 
คนเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดการกับขอมูลขาวสารใหกลายเปนความรูท่ีมีคุณคา  ท้ังตอตนเองและตอ
องคการ โรงเรียนในฐานะท่ีเปนองคการแหงการเรียนรูจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ใหเขาใจสภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน ตลอดจนจัด ใหมีระบบการพัฒนา
ตนเองเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเพ่ิมข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติ
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หนาท่ีใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันซ่ึงเปนยุคสังคมแหง การเรียนรู การท่ีองคการมีบุคลากรท่ี
มีความรู ความสามารถ จะชวยสงเสริมใหองคการมีประสิทธิภาพ 

8) การเสริมแรง การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการใหมีประสิทธิภาพและบุคลากร
มีการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมีความสุข ซ่ึงการท่ีจะเกิดสิ่งเหลานี้ไดนั้นการเสริมแรงเปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดสิ่งดังกลาว หากองคการใดขาดการเสริมแรงหรือการใหกําลังใจแกบุคลากร
ในหนวยงาน ก็ยอมสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปนองคการแหงการเรียนรู 
ตองมีการจูงใจการเสริมแรงใหคนทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหงานบรรลุสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ 

จากผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง
ตางประเทศและภายในประเทศดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบในรูปแบบตารางเพ่ือศึกษา
ถึงความเหมือนและความตางกันของปจจัย เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะสังเคราะหเปนปจจัยท่ีจะใชในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูจากแนวคิดและผลการวจิัย 6 เรื่อง 
 

  ปจจัยการบริหาร เบนเนทและ 
โอเบรียน 
(Bennett & 
O’Brien, 1994, 
pp. 41-49) 

มารคอรทและ 
เรยโนลด 
(Marquardt & 
Reynolds,  
1994, pp. 31-32) 

ไคเซอร 
(Kaiser,  
2000, 
pp. 191-212) 

วิโรจน 
สารรัตนะ 
(2545,  
หนา 6) 

สมคิด 
สรอยน้ํา  
(2547,  
หนา 40-41) 

จําเริญ 
จิตรหลัง 
(2550,  
หนา 58-78) 

 ปจจัยท่ีไดจาก     
 การสังเคราะห 

วิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตร 

      

โครงสราง
ขององคการ 

 

โครงสราง 
ขององคการ 

      

การปฏิบัต ิ
เชิงการบริหาร 

  -   - 

การปฏิบัต ิ
เชิงการจัดการ 

      

เปาหมายหรือ
ขอมูลยอนกลับ 

  -   - 

การปฏิบัติของ 
บุคคลและทีมงาน 

  -   - 
การพัฒนา 
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร 

และทีมงาน 
  -    

ภาวะผูนํา - -     ภาวะผูนํา 

บรรยากาศและ
วัฒนธรรมของ
องคการ 

      
   บรรยากาศ    
 และวัฒนธรรม    

  องคการ 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

  ปจจัยการบริหาร เบนเนทและ 
โอเบรียน 
(Bennett & 
O’Brien, 1994, 
pp. 41-49) 

มารคอรทและ 
เรยโนลด 
(Marquardt & 
Reynolds,  
1994, pp. 31-32) 

ไคเซอร 
(Kaiser,  
2000, 
pp. 191-212) 

วิโรจน 
สารรัตนะ 
(2545,  
หนา 6) 

สมคิด 
สรอยน้ํา  
(2547,  
หนา 40-41) 

จําเริญ 
จิตรหลัง 
(2550,  
หนา 58-78) 

 ปจจัยท่ีไดจาก     
 การสังเคราะห 

การจูงใจ        การจูงใจ 

เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

        -   
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

จากแนวคิดและลักษณะขององคการแหงการเรียนรู และการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัย
ท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูท้ังในและตางประเทศดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและ
สังเคราะหเปนปจจัยท่ีจะใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผูวิจัยใชหลักในการเลือกปจจัยท่ีนักการศึกษา
ไดกลาวตรงกันอยางนอย 4 ทาน โดยปจจัยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันหรือสามารถจัดเปนกลุมเดียวกันได 
ผูวิจัยกําหนดชื่อปจจัยใหมใหมีความครอบคลุมคําอธิบายของปจจัยท่ีคลายคลึงกันนั้น ไดจํานวน 6 ปจจัย 
ดังนี้ 1) ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางขององคการ  2) ปจจัยเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร  3) ปจจัยเก่ียวกับ
ภาวะผูนํา 4) ปจจัยเก่ียวกับบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 5) ปจจัยเก่ียวกับการจูงใจ และ 6) ปจจัย
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากการศึกษาแนวคิด และลักษณะขององคการแหงการเรียนรูของนักการศึกษาดังท่ีกลาวมาแลว 
สามารถสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดนั้นจะตองประกอบไปดวยระบบการบริหารจัดการ
ซ่ึงมีโครงสรางท่ีเหมาะสม มีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดี อันจะสงผลทําใหเกิดวัฒนธรรม
การเรียนรูรวม มีผูนําท่ีมีภาวะผูนําในดานตางๆ ท่ีจะเสริมสรางบรรยากาศในองคการใหเต็มไปดวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการพัฒนาบุคลากรในองคการอยูตลอดเวลาเพ่ือมุงเนนคุณภาพใหเกิดแกบุคลากร 
มีการทํางานเปนทีมซ่ึงเกิดจากการไดรับการจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลตอความมีประสิทธิผลขององคการตอไป โดย ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้น  
เปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู และสามารถอยูรอดไดในยุคท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยอธิบายไดดังตอไปนี้ 

2.4.1 ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางองคการ 
1) ความหมายของโครงสรางองคการ 

ลือชัย จันทรโป (2546, หนา 11) ใหความหมายของโครงสรางองคการวา หมายถึง 
การแบงงานและความรวมมือระหวางหนวยงาน การรายงาน การกําหนดความสัมพันธของสมาชิก 
สายงานบังคับบัญชา ชวงการบังคับบัญชา การกระจายอํานาจและการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
และประสิทธิผลขององคการ 

สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40) กลาววา ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางองคการ หมายถึง 
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้
คือ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดระบบมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การจัดระบบการติดตอ
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ประสานงาน การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ การจัดโครงสรางท่ีสงเสริมการมีสวนรวม 
การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรในโครงสราง การจัดระบบการใหคุณใหโทษและความดีความชอบ 

รอบบินส (Robbins, 1998, p. 216; อางถึงใน ลือชัย จันทรโป, 2546, หนา 101) 
กลาววา โครงสรางองคการ อธิบายถึงองคการในลักษณะท่ีเปนระดับความซับซอน ระดับของรูปแบบ
มาตรฐานและระดับของการกําหนดอํานาจการตัดสินใจ โดยท่ีความซับซอน หมายถึง ปริมาณของความ
แตกตางกันในองคการ ระดับรูปแบบมาตรฐาน หมายถึง ระดับท่ีองคการยึดถือกฎ ระเบียบ หรือวิธีการ
ในการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ การกําหนดอํานาจ ของ
การตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจการตัดสินใจแกผูบริหารระดับลางในองคการ 

สรุป โครงสรางองคการ หมายถึง การกําหนดตัวบุคคลท่ีรับผิดชอบงานสอดคลอง
กับความรูความสามารถ ไมมีสายการบังคับบัญชามากเกินไป เพ่ือเอ้ือใหเกิดอิสระในการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังทําใหเกิดความยืดหยุนในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

2) ความสําคัญของโครงสรางองคการ 
การจัดโครงสรางองคการเปนหนาท่ีทางการบริหารของผูบริหาร ซ่ึงเปนการจัด

สวนประกอบตางๆ ขององคการใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันใหบรรลุเปาหมาย โดยมีการแบงงานกันทํา 
และจัดคนใหทํางานในตําแหนงตางๆ วาใครทําหนาท่ีอะไรและรับผิดชอบอะไร โครงสรางจึงเปนสิ่งจําเปน
ท่ีกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ ซ่ึงโครงสรางขององคการจะทําหนาท่ีท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1) โครงสรางชวยใหองคการสามารถปฏิบัติงานสราง และสรางผลผลิตขององคการ
ตามเปาหมายท่ีวางไว 

(2) โครงสรางจะควบคุมพฤติกรรมท่ีแตกตางหลากหลายของบุคคลในองคการใหมี
ความเบี่ยงเบนนอยท่ีสุด และใหสมาชิกขององคการปฏิบัติตามความตองการขององคการ 

(3) โครงสรางองคการจะกําหนดโครงสรางใชอํานาจและการตัดสินใจในองคการ 
(วันชัย มีชาติ 2549, หนา 193) 

หนาท่ีของการจัดองคการนั้น เปนการกําหนดโครงสรางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหกิจกรรม
บรรลุเปาหมาย (goal-seeking activity) และยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดานอํานาจหนาท่ี (authority) 
และความรับผิดชอบ (responsibility) ระหวางงานดานตางๆ ในองคการ โดยจะชี้ใหเห็นวาใครจะตอง
รายงานใหแกใคร หรือใครบังคับบัญชาใครนั่นเอง (who reports to whom) จึงอาจกลาวไดวาโครงสราง
องคการมีความสัมพันธโดยตรงกับการบรรลุเปาหมายขององคการ 

โครงสรางขององคการไดชวยและสนับสนุนใหงานในหนาท่ีตางๆ ขององคการ
ดําเนินไปดวยดี ดังเหตุผลตอไปนี้ 

(1) โครงสรางขององคการกําหนดอํานาจ  หนาท่ี และความรับผิดชอบ โดยระบุ
ใหเห็นวาใครบังคับบัญชาใคร และใครมีความรับผิดชอบในงานประเภทใด นอกจากนี้โครงสรางของ
องคการยังชวยใหสมาชิกในองคการรูบทบาทของตน และบทบาทของผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2) โครงสรางขององคการไดแสดงใหเห็นการติดตอสื่อสารและการประสานงาน
ในการรวมกิจกรรมและบุคลากรประเภทตางๆ ดวยกัน โครงสรางขององคการจะระบุใหเห็นถึงลักษณะ
การติดตอสื่อสารระหวางงานบุคคลเหลานั้นทําอยู 
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(3) โครงสรางขององคการกําหนดการตัดสินใจใหฝายบริหารระดับสูงในองคการ  
เก่ียวกับงานดานตางๆ ท่ีดําเนินการ 

(4) โครงสรางขององคการกําหนดความสมดุลอยางเหมาะสมและการใหความสําคัญ
แกกิจกรรม องคประกอบหลักในการบรหิารงานองคการมี 5 สวน (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หนา 146-147) 
ไดแก 

ก. ผูบริหารระดับสูง ( strategic apex) หมายถึง ผูบริหารระดับสูงและผูชวย 
ผูบริหาร ในกลุมนี้จะทําหนาท่ีรับผิดชอบการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย และเปนผูเชื่อมโยงหัวหนา
ผูปฏิบัติการตางๆ 

ข. ผูบริหารระดับกลาง (middle line) หมายถึง หัวหนาผูปฏิบัติการตางๆ 
ค. ผูปฏิบัติการ (operating core) หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ัวๆ ไปท่ีเก่ียวของ

โดยตรงกับการผลผลิตเปนหลัก 
ง. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ( techno structure) หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ในดานตาง ๆ 
จ. ผูใหการสนับสนุน ( support staff) หมายถึง ผูทํางานในหนวยงานเฉพาะ

ดานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานแกผูปฏิบัติงาน 
จากองคประกอบขององคการท่ีสําคัญของบุคคลท้ัง 5 ประเภท และกลไกของการ

ประสานงานท้ัง 5 ประเภท ทําใหเกิดลักษณะโครงสรางพ้ืนฐาน 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) โครงสรางอยางงาย (simple structure) เปนโครงสรางท่ีใชผูบริหารระดับสูง

เปนองคประกอบท่ีสําคัญ และใชการนิเทศเปนกลไกในการประสานงาน 
(2) โครงสรางราชการแบบจักรกล (machine bureaucracy) เปนโครงสรางท่ีใช

ผูเชี่ยวชาญเปนองคประกอบสําคัญ และใชมาตรฐานกระบวนการทํางานเปนหลักการประสานงาน 
(3) โครงสรางราชการแบบวิชาชีพ (professional bureaucracy) เปนโครงสราง

ท่ีผูปฏิบัติงานหลักเปนองคประกอบท่ีสําคัญ และใชมาตรฐานทางทักษะเปนกลไกการประสานงาน 
3) องคประกอบของโครงสรางองคการ 

รอบบินส (Robbins, 1998; อางถึงใน ศศกร ไชยคําหาญ, 2550, หนา 22) ไดเสนอ
องคประกอบของโครงสรางมี 3 มิติ ไดแก ความซับซอน (complexily) การกําหนดรูปแบบมาตรฐาน 
(formalization) และการกําหนดการตัดสินใจ (centralization) ซ่ึงแตละมิติมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ 

(1) ความซับซอน (complexily) หมายถึง ระดับความแตกตางซ่ึงมีอยูในองคการ 
ไดแก ความแตกตางตามแนวนอน (horizontal differentiation) คือความแตกตางท่ีเกิดจากการแบงงาน
ในแนวนอนออกเปนสวนตางๆ ความแตกตางตามแนวตั้ง (vertical differentiation) คือความแตกตาง
ตามระดับสายการบังคับบัญชา และความแตกตางตามลักษณะพ้ืนท่ี คือความแตกตางในดานท่ีตั้งของ
พ้ืนท่ีทํางาน การจัดวางสิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรตามสภาพทางภูมิศาสตร 

การเพ่ิมข้ึนขององคประกอบอันใดอันหนึ่งในสามสวนนี้ ยอมสงผลตอความซับซอน
ขององคการ ดังนี้ 

ก. ความแตกตางตามแนวนอนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับพ้ืนฐานของสมาชิก
ในองคการ ลักษณะของงานและการศึกษา ท้ังนี้เพราะองคการตองการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
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เฉพาะทาง ทําใหเกิดความซับซอนในองคการ ซ่ึงความแตกตางของบุคลากรยิ่งมากยิ่งมีความลําบาก
ในการติดตอสื่อสารและการประสานงานกัน 

ข. ความแตกตางตามแนวตั้ง เปนตัวกําหนดความยาวของสายการบังคับบัญชา 
ความซับซอนขององคการจะเพ่ิมมากข้ึนถาจํานวนลําดับข้ันการบังคับบัญชาเพ่ิมมากข้ึน และจํานวน
ลําดับชั้นการบังคับบัญชาท่ีเพ่ิมมากข้ึนนี้จะสงผลตอความผิดพลาดในการติดตอสื่อสาร และ จะทําให
ผูบริหารระดับสูงไมสามารถดูแลกิจกรรมตางๆ อยางท่ัวถึง 

(2) การกําหนดรูปแบบมาตรฐาน (formalization) หมายถึง มาตรฐานการทํางาน 
งานท่ีมีมาตรฐานการทํางานสูงจะมีจํานวนวิธีการในทํางานนอยลง มีการกําหนดรูปแบบของการทํางาน
อยางชัดเจน ไมวาใครมาปฏิบัติงานก็จะทําในลักษณะเดียวกันและไดผลเหมือนกัน สวนงานท่ีกําหนด
รูปแบบมาตรฐานนอยนั้น ผูปฏิบัติจะมีอิสระสูงในการจะใชวิธีตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยในทางปฏิบัต ิ 
การสรางมาตรฐานทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีรูจักและใชมากท่ีสุด ไดแก 1) การคัดเลือกบุคคลเขาสูองคการ 
2) การกําหนดกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและนโยบาย 3) การสรางวัฒนธรรมประเพณีการปฏิบัติในองคการ 

(3) กําหนดการตัดสินใจ (centralization) เปนระดับของการใหโอกาสแกผูมีอํานาจ
หนาท่ีไดตัดสินใจอยางมีอิสระ ท้ังในระดับบุคคล ระดับหนวยงาน และระดับองคการ ซ่ึงเปนการกระจาย
อํานาจ เปนการเปดโอกาสใหบุคคลและหนวยงานไดตัดสินใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

4) ลักษณะของโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม 
ความจําเปนในการกําหนดโครงสรางขององคการท่ีดีนั้น  เพ่ือท่ีจะสนับสนุนและ

สงเสริมการดําเนินงานในกระบวนการจัดการ การออกแบบองคการอยางเหมาะสม จะสามารถพัฒนา 
การทํางานเปนทีมและการผลิต ดวยการจัดขายงานท่ีบุคคลสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล 
การกําหนดโครงสรางองคการมีความสําคัญท่ีจะเชื่อมโยงบุคคลตาง ๆและตองสอดคลองกับความตองการ
ของบุคคล 

ดวยเหตุผลดังกลาว โครงสรางขององคการจึงมักมีการพัฒนาข้ึนตามความตองการ
ของบุคคลในองคการ ในขณะท่ีไดมีการกําหนดขายงานของโครงสรางองคการ การจัดการก็ตองดําเนินการ
เปนข้ันตอนตางๆ เชน การกําหนดวัตถุประสงค การแบง ภาระงาน การจัดบุคคลใหเหมาะสมกับงาน
และการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล จากการพิจารณาการดําเนินงานในองคการพอจะสรุปลักษณะ
สําคัญ 3 ประการ ท่ีเก่ียวกับความสัมพันธในรูปแบบหรือความสัมพันธอยางเปนทางการ ไดดังนี้ 

(1) ความสัมพันธในหนวยงานหลักหรือความสัมพันธของสายการปฏิบัติงาน (line 
relations) เปนความสัมพันธของผูบังคับบัญชาหรือความสัมพันธของผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา 

(2) ความสัมพันธของหนวยงานหลัก (สายการปฏิบัติงาน) และสายท่ีปรึกษา (line 
and staff relations) เปนความสัมพันธระหวางตําแหนงผูชํานาญการกับตําแหนงสาย การปฏิบัติงาน 
(หนวยงานหลัก) 

(3) ความสัมพันธในแนวนอน (lateral relations) เปนความสัมพันธของหนวยงาน
ท่ีมีระดับเดียวกัน 

ความสัมพันธอยางเปนทางการภายในโครงสรางขององคการ เกิดจากความรับผิดชอบ
ในหนาท่ีท่ีมีตอหนวยงานนั้น อยางไรก็ตามการทํางานใดๆ ตองอาศัยบุคคล ฉะนั้น ทัศนคติและพฤติกรรม
ตางๆ จึงเขามาเก่ียวของ ซ่ึงทําใหเกิดความสัมพันธอยางไมเปนทางการข้ึน (informal relation) เพ่ือให
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งานท่ีดําเนินไปนั้นสําเร็จลงในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาโครงสรางขององคการจึงควรไดตระหนัก
ถึงความสัมพันธอยางเปนทางการและความสัมพันธอยางไมเปนทางการดวย (พยอม วงศสารศรี, 2542, 
หนา 108-110) 

จากการคนควาและศึกษาเอกสารงานวิจัยของชูเกียรติ บุญกะนันท (2550, หนา 31)  
จําเริญ จิตรหลัง (2550, หนา 70) และศศกร ไชยคําหาญ (2550, หนา 32) ไดกลาวถึงลักษณะโครงสราง
ท่ีเหมาะสมขององคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมีความสอดคลองกันวาควรมีความยืดหยุนและมีระบบบรรยากาศ
ท่ีเปดเผย มีความกะทัดรัด ความเปนอิสระและการใหโอกาส ควรคํานึงถึงปจจัยท่ีสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรูเปนสําคัญ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน มีโครงสรางท่ีแบนราบกอใหเกิดความคลอง 
โครงสรางเปนแบบองครวมท่ีเปดกวางไรขอบเขต เปนพลวัตและเปลี่ยนแปลงไดงาย เนนการทํางานเปน
ทีมขนาดเล็ก มีโครงสรางแบบเครือขาย และมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในตําแหนงอยางมีระบบ 
และ สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40) ไดเสนอเพ่ิมเติมในดานการจัดระบบการติดตอประสานงานท่ีดี 
การธํารงพัฒนาบุคลากรในโครงสราง และการจัดระบบของการใหคุณและโทษและความดีความชอบ 

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา โครงสรางขององคการมีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู ดังนั้นการท่ีโรงเรียนจะสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ท่ีตั้งไวนั้น การจัดโครงสรางองคการท่ีดีและเหมาะสมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญและสามารถนําโรงเรียน
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู และโครงสรางท่ีดีและเหมาะสมควร มีคุณลักษณะท่ีบงชี้ ตอไปนี้ คือ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดระบบมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การจัดระบบการติดตอ
ประสานงาน การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ การจัดโครงสรางท่ีสงเสริมตอการมีสวนรวม 
การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรในโครงสราง การจัดระบบการใหคุณใหโทษและความดีความชอบ 

2.4.2 ปจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
1) ความหมายของการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา คือการพัฒนาบุคลากรครู ตามแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในปจจุบันไดมีการใชหลักจิตวิทยารวมดวย โดยการสรางใหบุคลากรในองคการเกิด
ความรักและความผูกพันในองคการ อยากเรียนอยากรู และมีใจใหกับองคการมุงเนนความสําเร็จและ
การบรรลุผลของงาน (engagement) มีนักวิชาการไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว ดังนี้ 

เบนเนท และโอเบรียน (Bennett & O’Brien, 1994; อางถึงใน สมคิด สรอยน้ํา , 
2547, หนา 25) กลาวถึงการพัฒนารายบุคคลหรือทีมงาน วา องคการแหงการเรียนรูจะหาวิธีตางๆ  
เพ่ือกระตุนสมาชิกใหพัฒนาดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็จะสงเสริมการพัฒนาทีมงานดวย โดยองคการ
สามารถเรียนรูรวมกันแบบชุมชนผูปฏิบัติงานท่ีมีการปฏิบัติงานกันอยางตอเนื่อง อีกท้ังการใหอํานาจ
ในการทํางานเปนทีมหรือรายบุคคล แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในดานความคิดสําหรับโลกธุรกิจ 
และยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการตางๆ ท่ีจะหาวิธีเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูของตนเอง 

สมาน รังสิโยกฤษฎ (2540, หนา 83) ไดกลาวไววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง 
การดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานท่ีดีข้ึน 
ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรืออีกนัยหนึ่ง
การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีจะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน  
ความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

72 
 

จันทิวา ยศแกว (2548, หนา 5) กลาววา การพัฒนาครูและทีมงานเปนการกําหนด
นโยบายอยางชัดเจน และมีการพัฒนาทีมงานดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน หมายถึง การใหความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีการทํางานของบุคลากร การสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง การใหอํานาจในการทํางาน
เปนทีมหรือรายบุคคล การเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูของบุคลากร 

2) ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการ ซ่ึงจากการศึกษา

จะพบวามีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญดังกลาวไว ดังนี้ 
ธงชัย สันติวงษ (2537, หนา 23) กลาววา การฝกอบรมซ่ึงเปนกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรนั้น นับวาเปนงานสําคัญและจําเปนท่ีผูบริหารตองใหความสนใจ ท้ังนี้ก็เพ่ือจะใหเปนหนทาง
ท่ีองคการแหงการเรียนรูสามารถสําเร็จวัตถุประสงคไดดีข้ึนดวยกิจกรรมทางการอบรมนี้ พนักงานเกา
ก็จะมีโอกาสไดรับรูความสามารถท่ีดีตลอดเวลา ตามทันกับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหมๆ 
ทํานองเดียวกันกับพนักงานใหมก็จะไดมีโอกาสรับการฝกฝนและพัฒนายิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสังคมยุค
ปจจุบันมีความกาวหนาทางวิทยาการการผลิตเปนอันมาก ก็ยิ่งทําใหมีความสําคัญและจําเปนมากข้ึน 

วิจิตร อาวะกุล (2540, หนา 25-27) ไดกลาวถึงความจําเปนท่ีองคการตองพัฒนา
บุคลากรไวดังนี้ บุคลากรใหมท่ีเขาทํางานจะมีเพียงความรูกอนการทํางาน ซ่ึงไดศึกษาเลาเรียนมาจาก
สถาบันทางการศึกษา แตยังไมอยูในสภาพท่ีจะปฏิบัติงานในองคการได ตองมีการสอนงานและอบรม 
เพ่ือปรับความรูใหสามารถนํามาใชปฏิบัติงานในองคการแหงการเรียนรูได ขณะเดียวกันก็เปนการเพ่ิมพูน
ความรูใหกับบุคลากรเดิม ใหเปนผูรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน และเพ่ือความกาวหนาของ
องคการแหงการเรียนรู ทําใหองคการแหงการเรียนรูมีความพรอมท่ีจะดํารงอยูทามกลางการแขงขัน 

สมาน รังสิโยกฤษฎ (2540, หนา 83) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
วาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนตอประสิทธิภาพของงานเปนอยางมาก คือเม่ือมีการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขาทํางานแลว ก็มิไดหมายความวาจะสามารถใหเขาทํางานไดทันทีเสมอไป จําเปนตองมีการอบรม 
แนะนําเบื้องตนแกผูเขางานใหม (orientation) บางกรณีอาจตองอบรมถึงวิธีการทํางาน (in-service training) 
ใหดวย ท้ังนี้เพราะการศึกษาท่ีไดรับมาจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สวนใหญจะเปนความรู
พ้ืนฐานและมีงานหลากหลายอยางท่ียังไมสอนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ไมสามารถจะ
ทํางานไดทันที ตองมีการอบรมกันกอนจึงจะทํางานได นอกจากนั้นเม่ือผูปฏิบัติงานไดทํางานไปนานๆ 
ประกอบกับระเบียบ หลักเกณฑ และเทคนิคตางๆ ในการทํางานไดเปลี่ยนแปลงไป ก็จําเปนจะตองมี
การอบรมเพ่ือใหสามารถทํางานไดดีเชนเดิม โดยหนวยงานการเจาหนาท่ีหรือหนวยงานฝกอบรมของ
สวนราชการจะเปนผูดําเนินการเองหรืออาจสงไปรับการอบรมในสวนราชการอ่ืน หรือสถาบันอ่ืนก็ได 
เชน สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

พศิน แตงจวง (ออนไลน, 2555) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการดึงความ 
สามารถท่ีซอนเรนของบุคลากรภายในองคการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ใหมีสมรรถนะทันตอ
การเปลี่ยนแปลง  และสามารถทํางานอยูไดอยางมีความสุข เพราะฉะนั้นการท่ีจะพัฒนา บุคลากรใหมี
คุณภาพไดนั้น ตองพัฒนาโดยผานกระบวนการท่ีมุงเนนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูข้ึนในบุคลากร
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แตละคน เริ่มดําเนินการดวยการใชแนวคิดเชิงระบบ นอกจากนี้ยังเนนจากการเรียนรูจากแตละบุคคล 
(individual learning) ไปสูการเรียนรูท้ังองคการ (organizational learning)  

สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรและทีมงานมีความจําเปนตอบุคลากรในองคการ
แหงการเรียนรูเปนอยางยิ่ง เพราะถาคนไดผานกระบวนการพัฒนาจะทําใหตนเองมีความรู ความสามารถ 
ความชํานาญ เพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ แกไขขอบกพรองใน
การปฏิบัติงาน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบ หลักเกณฑ และเทคนิค
ในการทํางาน เปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาองคการแหงการเรียนรู พัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมี
ความเจริญกาวหนา และเปนการแกปญหาตางๆ ในดานการบริหาร 

3) กระบวนการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ไดจัดใหมีข้ึนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงจะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ีไดอยางเต็มศักยภาพ 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ (ธวัช บุณยมณี, 2550, หนา 281-289) 

ข้ันตอนท่ี 1 การวินิจฉัยความจําเปนในการพัฒนา 
ความจําเปนในการพัฒนา หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพท่ีเปนอยูจริงกับ

สภาพท่ีพึงประสงค การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาสามารถทําไดโดยวิเคราะหใน 3 ระดับ คือ 
ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับระบบหรือองคการ 

(1) ความจําเปนในการพัฒนาระดับบุคคล กลาวคือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
บุคคลใดท่ีไดรับผลกระทบหรือเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงนั้น จําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถเพ่ิมเติม 

(2) ความจําเปนในการพัฒนาระดับกลุม กลาวคือ กลุมงานหรือระดับทีมงานจําเปน
ท่ีจะตองพัฒนาเม่ือบุคคลในองคการไมสามารถทํางานเปนทีมได 

(3) ความจําเปนในการพัฒนาระดับระบบหรือองคการ กลาวคือ เปนการเก่ียวของ
ในภาพรวมขององคการ 

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบโครงการพัฒนา ในการออกแบบโครงการพัฒนามีหลาย
ปจจัยท่ีเก่ียวของ ปจจัยท่ีชี้นําการออกแบบไดแก สภาพแวดลอมภายนอก ระบบองคการ บุคคลและ
บริบทของงาน 

ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินตามโครงการพัฒนา การดําเนินการพัฒนาจนประสบผลสําเร็จ
ไดนั้นอยูท่ีผูบริหารและการรวมมือของบุคลากร 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลโครงการพัฒนา คือ การประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากร และสงผลตอองคการ 

4) รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรครมีูหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

การสรางผลงานทางวิชาการ การนิเทศติดตามผล และการศึกษาตอ เปนตน ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
(พศิน แตงจวง, ออนไลน, 2555) 
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(1) การฝกอบรม เปนการพัฒนาบุคคลแตละบุคคล และการชวยใหบุคคลมีความรู
ความสามารถ และความม่ันใจในการดําเนินชีวิตและการทํางาน การดําเนินการฝกอบรมจะประกอบดวย 
สิ่งนําเขา (input) คือ หลักสูตร วิทยากร สื่อ ซ่ึงวิทยากรจะมีกระบวนการ (process) ในการฝกอบรม 
เชน สาธิต หรือนํากรณีศึกษามาเสนอ หรือใหผูเขารับการฝกอบรมลองทําดู เพ่ือใหไดผลิตผล (output) 
คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะเบื้องตนท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําไปใชไดในองคการของตนและ
สามารถประยุกตใชประสบการณจากกระบวนการการฝกอบรมไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแก 
ปญหาภายใตบรรยากาศและสภาพแวดลอม (environment) ท่ีทํางานของผูเขารับการอบรม 

(2) การศึกษาดูงาน เปนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีใชเพ่ือใหครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดมี
แนวทางและประสบการณตรงจากการสังเกต พูดคุยกับผูปฏิบัติงานของสถานท่ีท่ีประสบความสําเร็จ
สูงกวา การเขาไปศึกษาดูงานจึงเสมือนไดสัมผัสจริง เขาไปในในสวนท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาดูงานมีท้ังขอดีและขอจํากัด ในสวนของขอดี คือการศึกษาดูงานท่ีมี
การเตรียมตัวกอนศึกษาดูงานวาจุดเดนของสิ่งท่ีไปดูนั้น สามารถนํามาใชเพ่ือแกปญหาการปฏิบัติงาน
ของตนเองไดโดยตรง หรือผลของการศึกษาดูงานเปนเพียงขอคิดในการพัฒนางาน การศึกษาดูงานได
เปดโลกทัศนการทํางานวา องคการท่ีประสบความสําเร็จบุคลากรปฏิบัติงานอยางไร ขอดีของการศึกษา
ดูงานการศึกษาจึงจะใหประโยชน ดังนั้นจึงควรทําความเขาใจ ดังนี้ 

ก. ภายใตบริบทหนึ่ง สถานศึกษานั้นจัดการศึกษาอยางไร จึงประสบความสําเร็จ 
ข. สถานศึกษานั้นยึดปรัชญาอะไรเปนแนวทางในการจัดการศึกษา และเม่ือยึด

ปรัชญานั้นแลว สถานศึกษาดําเนินการอยางไร 
ค. ภายใตโลกของนวัตกรรม สถานศึกษานั้นใชเทคโนโลยีอะไร อยางไร 
ง. คุณวุฒิของครูเปนอยางไร สถานศึกษามีวิธีพัฒนาครูหรือไม พัฒนาเม่ือไร  

และพัฒนาอยางไรบาง 
จ. ครูมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอนหรือไม อยางไร 
ฉ. ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรบาง มีภาระนอกเหนือจากการสอนหรือไม เพียงใด 
ช. ในสวนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ครูตองรับผิดชอบมากนอยเพียงใด 

ตองรับผิดชอบสอนก่ีวิชา หากตองสอนหลายวิชา ตองสอนอะไรบาง 
ซ. มีการใหขวัญและกาลังใจแกครูหรือไม ในรูปแบบใด 
ฌ. ครูมีความเครียดหรือไม อยางไร 
สวนขอจํากัดของการศึกษาดูงาน จะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณหากผูไป

ศึกษาดูงานไปศึกษาดูงานโดยไมมีการเตรียมตัว ขาดการวางแผน ขาดวัตถุประสงค ขาดการศึกษาขอด ี
ขอจํากัด หรือขาดการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจบริบทอยางดี การศึกษาดูงานในมิตินี้จึงเปนเพียงกิจกรรม
เพ่ือพักผอนและไมไดกอใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาการ 

(3) การสรางผลงานวิชาการ มีแนวคิดเพ่ือสงเสริมใหครูผูสอน ไดคิดคนนวัตกรรม  
ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ภายใตบริบท
ของตนเอง ซ่ึงนับวาเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีดีท่ีสถานศึกษาไมตองลงทุนมาก การสรางผลงาน
วิชาการโดยสวนใหญแลวครูเปนผูสราง เปนผูลงทุนเอง เปนการสรางความเปนมืออาชีพ (professional) 
ซ่ึงจะเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุน 
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(4) การนิเทศติดตามผล มีแนวคิดสําคัญ คือ เพ่ือชวยปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู การนิเทศดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ การนิเทศภายในสถานศึกษาและการนิเทศ
จากคนภายนอก 

ก. การนิเทศภายในโรงเรียน มีแนวคิดเพ่ือใหบุคลากรท่ีอยูในบริบทเดียวกัน
ไดชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือชวยกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของ
หลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติ เพ่ือเปนการเพ่ิมพลังและศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
รวมท้ังสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ และผลสุดทาย คือ การเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยาง
ตอเนื่อง กาวหนา และมีการพัฒนาแบบยั่งยืน การนิเทศภายใน ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีในการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม และประเมินงานวิชาการ 

ข. การนิเทศจากคนภายนอกสถานศึกษา มีแนวคิดหลัก คือ ผูท่ีดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก คือบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะจะสามารถชวยเหลือแนะนําครูหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของ
กับการศึกษาใหรูจักปรับปรุงวิธกีารสอน ชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ชวยในการ
พัฒนาครู ชวยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยในการปรับปรุงวัสดุและเนื้อหา
การสอน ปรับปรุงวิธีสอน และชวยปรับปรงุการประเมินผลการสอน 

(5) การศึกษาตอ มีแนวคิดหลัก  คือ การศึกษาเพ่ือใหมีความรู ความสามารถเชิง
วิชาการ (cognitive skills) เพ่ิมข้ึน นักวิชาการหลายคนตางเห็นสอดคลองกันวา การศึกษาตอเนื่อง
ตลอดชีวิตมีความสําคัญและจําเปนตอชีวิตมนุษย เพราะมนุษยตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสิ่งแวดลอมตลอดเวลา โดยเฉพาะในสังคมยุคปจจุบันท่ีการศึกษามีความจําเปนชัดเจนมากข้ึน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนรวดเร็วและจํานวนมาก มีผลกระทบตอสภาพความเปนอยู ตลอดจน
การดําเนินชีวิตและรูปแบบการทํางาน ความ รูท่ีไดจากการศึกษาตอมีผลตอการนําไปพัฒนานักเรียน
ใหมีระบบการเรียนท่ีทันสมัยข้ึน 

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรและทีมงานเปนกิจกรรม
ในการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร โดยมีนโยบายและมาตรการในการพัฒนา 
การมุงเพ่ิมขีดความสามารถและการใชศักยภาพอยางเต็มท่ี การมุงใหเปนกลไกจัดการเรียนการสอน 
การคํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ความตองการและจําเปนท่ีแทจริง จิตวิทยาการเรียนรู
ของผูใหญ ผลลัพธสุดทายตอนักเรียน การพัฒนาท้ังระบบไมแยกสวน การเปนเสมือนชีวิตประจําวัน 
และการพัฒนาตนเอง 

2.4.3 ปจจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
1) ความหมายของภาวะผูนํา 

ผูนําหรือผูบริหาร  เปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาองคการไปสู ความเปน
องคการแหงการเรียนรู และยังเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ 
กระบวนการท่ีจะนําไปสูความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงท่ีดีตางๆ นั้น ตองอาศัยผูนําเปนหัวจักรสําคัญ
ท่ีจะคอยกํากับ ดูแล และคอยขับเคลื่อนองคการไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว และตองเปนผูนํามืออาชีพโดยมี
ภาวะผูนําท่ีมีสมรรถนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา160) ซ่ึงเปนลักษณะ
สําคัญของยุคโลกาภิวัตน มีนักวิชาการไดใหความหมายภาวะผูนําไวหลากหลาย ดังนี้  
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ลิเคิรท (Likert, 1967, p. 273) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการซ่ึงผูนําจะตอง
เขาไปเก่ียวของกับความคาดหวัง  คานิยม  และความสามารถในการติดตอ  พบปะเจรจาของบุคคลท่ี
จะตองเขาไปเก่ียวของดวย ดังนั้นเพ่ือท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  ผูนําจะตองแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา สนับสนุนในความสามารถของพวกเขา  

เฮอรเซย และแบลนชารด (Hersey & Blanchard, 1993, p. 86) ใหคําจํากัดความ
ของภาวะผูนําวา หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งท่ี
มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณท่ีกําหนดไว ถาสถานการณเปลี่ยนแปลงไปความเปนผูนํา
ในรูปของกระบวนการการใชอิทธิพลตองแปรเปลี่ยนไปดวย  

ยุลค (Yukl, 1989, p. 2) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลโนมนาว
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของกลุมหรือวัตถุประสงคขององคการหรือกระบวนการใชอิทธิพล กระบวนการ
กระตุนพฤติกรรมการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค กระบวนการโนมนาวหรือใชอิทธิพลตอกลุม และ
กระบวนการรักษาสภาพกลุมและวัฒนธรรมของกลุม 

โบวี (Bovee, 1993, p. 468) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการท่ี
จะกระตุน และใชอิทธิพลตอผูอ่ืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ กระบวนการภาวะผูนํา ประกอบดวย 
3 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ีหนึ่งการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหกลุมทํางานหรือมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ 
ข้ันท่ีสองกระตุนสมาชิกขององคการใหทํางานจนบรรลุเปาหมาย และข้ันท่ีสามการสงอิทธิพลตอพลวัต
หรือความเปลี่ยนแปลงของกลุมและวัฒนธรรมองคการ 

ดาฟท (Daft, 1994, p. 478) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของคนท่ี
เปนผูนําในการใชอิทธิพลหรือโนมนาวบุคคลอ่ืนเพ่ือนําไปสูการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ดังนั้น 
เม่ือกลาวถึงภาวะผูนําก็แสดงวาตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ตองมีท้ังคน คือ ผูนํา
กับผูตาม มีการโนมนาวหรืออิทธิพล และมีเปาหมายขององคการ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540, หนา 18-19) กลาวถึงความเปนผูนําวา หมายถึง 
คุณสมบัติอันพึงมีของผูนํา ไดแก สติปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคลท่ีชักนําใหคน
ท้ังหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงามอยางถูกตองชอบธรรม ดังนั้น องคประกอบของ
ภาวะผูนําจึงไดแก ผูนํา ผูตาม จุดหมาย หลักการและวิธีการ สิ่งท่ีจะทําและสถานการณ 

ลือชัย จันทรโป (2546, หนา 10) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลท่ีอุทิศตนเพ่ือใหสมาชิกเกิดการเรียนรูรวมกัน ประสานวิสัยทัศนของบุคคล มีความคิด
สรางสรรค สามารถสอนงาน สอนทักษะและเปนแบบอยางดานคุณธรรม พรอมเปนผูชวยเหลือและ
สนับสนุนสมาชิกใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  

ไชยา ภาวะบุตร (2546, หนา 315) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีผูนํา
ใชอิทธิพลหรืออํานาจท่ีตนมีอยู ในการชักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาภายในองคการหรือใน
กลุมคนในสถานการณตางๆ เพ่ือใหสมาชิกของกลุมไดปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ใหบรรลุเปาหมายขององคการ   

วิโรจน สารรัตนะ (2548, หนา 128) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการมี
อิทธิพล (Influence) ซ่ึงกันและกัน ระหวางผูนําและผูตาม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ และเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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โพธิยา คําผิว (2548, หนา 4) ใหความหมายวา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง 
การมีความรูความเขาใจในในทฤษฎี ปรัชญาในหลักสูตรท่ีใชในโรงเรียน การสงเสริมและสนับสนุน
ความเปนเลิศทางวิชาการ การเปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาผูเรียนและวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ธวัช บุณยมณี (2550, หนา 2) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง การกระทําระหวาง
บุคคลโดยบุคคลท่ีเปนผูนําจะใชอิทธิพล (Influence) หรือการดลบันดาลใจ (Inspiration) ใหบุคคลอ่ืน
หรือกลุมกระทําหรือไมกระทําบางสิ่งบางอยางตามเปาหมายท่ีผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว 

สรุป ภาวะผูนํา หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการเปนผูมีความรูความเขาใจ
ในทฤษฎีและปรัชญาในการบริหารงาน มีวิสัยทัศน มีความมุงม่ัน มีความคิดสรางสรรค อุทิศตนในการ
ปฏิบัติงาน สามารถสอนงานพรอมสอนคุณธรรม สนับสนุนเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการ 

2) คุณลักษณะของผูนําแหงการเรียนรู 
ภายใตการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวัตน  คุณลักษณะความเปนผูนํารวมถึง

ทักษะของความเปนผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการไดนั้น คือ ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (transformational leadership) (วัลลภา วิศวสุขมงคล, ออนไลน, 2555) ดังท่ี ไลธวูด 
และคนอ่ืนๆ (Leithwoos, et al., 1999, p. 9) ไดใหความหมายของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ หมายถึง 
รูปแบบผูนําท่ีตัวผูนํามีความสามารถพิเศษ มีวิสัยทัศน คํานึงถึงวัฒนธรรมขององคการ ปรับเปลี่ยน
องคการ และมอบอํานาจในการทํางานตางๆ ใหกับผูใตบังคับบัญชา โดยมุงเนนใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความมุงม่ันผูกพันตอองคการ และความมีสมรรถภาพของสมาชิกในองคการ 

ท้ังนี้ เพราะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะใชเทคนิคการจูงใจใหผูตามเกิดการเพ่ิมความ
พยายามในการทํางานมากข้ึนกวาปกติ ซ่ึงมาจากการท่ีผูตามมีความม่ันใจตอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  
และมีความมุงม่ันตอความสําเร็จคอนขางสูง ในท่ีสุดผลท่ีไดจากการทํางานคือ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
(transformed) ท่ีดีข้ึน ซ่ึงภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพนั้นประกอบดวย 6 ปจจัยหลักท่ีสําคัญ ดังตอไปนี ้
(วัลลภา วิศวสุขมงคล, ออนไลน, 2555) 

(1) การเปนตัวแบบอยางของพฤติกรรม (role modeling) สามารถเปนตัวแบบอยาง
ท่ีดีแกผูอ่ืน และสิ่งท่ีผูนําขาดไมไดก็คือ ความสามารถดานเทคนิคในงานท่ีทําและทักษะดานการบริหาร
จัดการในฐานการเปนผูบริหารท่ีดี (good manager) 

(2) การสรางแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ผูนําจะสามารถจูงใจให
ผูตามมองไกลไปกวาผลประโยชนสวนตน โดยมุงไปท่ีประโยชนขององคการแทน ซ่ึงถือเปนการยกระดับ
คุณธรรมของผูตามใหสูงข้ึน 

(3) ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (visionary leadership) ผูนําตองมีวิสัยทัศนท่ีสามารถ
มองทะลุเขาไปในอนาคตวา ตอไปงานท่ีเราทําอยูนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มีอะไรใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
ถาเรามัวแตรอคอยท่ีจะเคลื่อนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกแลว เราก็จะกลายเปนคนลาหลัง
ทันที 
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(4) การมุงความสัมพันธเปนรายคน ( individualized consideration) ผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพจะใชความเปนกันเองในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน โดยพยายามพัฒนาระดับ
ความสามารถและศักยภาพของเพ่ือนรวมงานใหสูงยิ่งข้ึน ผูนําจะมีความอดทนและมีความสามารถ
ดานการฟงท่ีดี คุณสมบัติดังกลาวเรียกวา การมุงความสัมพันธเปนรายคน ซ่ึงเชื่อวาจะนําไปสูความมี
ประสิทธิผลขององคการและการเพ่ิมผลผลิต ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมองคการ (corporate culture) 

(5) การกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) ผูนําจะตองกระตุนให
ผูตามรูจักมองทางเลือกในการแกปญหาใหหลากหลายทาง มิใชมองแคมุมเดียว 

(6) การดํารงไวซ่ึงอํานาจสวนบุคคล (maintaining a source of personal power) 
ผูนําจําเปนตองใชความสามารถครองงาน เพ่ือสรางความเลื่อมใสศรัทธาใหเกิดข้ึนแกผูตาม โดยผูนํา
จะตองปฏิบัติงานดวยความรูสึกตระหนักและมีความภาคภูมิใจตองานท่ีทํา และเปนสิ่งท่ีตนถือปฏิบัติ
อยางคงเสนคงวาเปนประจํา 

ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพพยายามท่ีจะสรางวิสัยทัศนใหเห็นวา ในอนาคตหนวยงาน
ของตนควรเปนอยางไร จากนั้นจึงทําการสื่อความคิดดังกลาวแกผูตาม ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจึงตอง
เกงดานการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจผูตามใหเห็นคลอยตาม ผูพูดอาจตองใชสัญลักษณหรือการยกตัวอยาง
เชิงอุปมาอุปมัย เพ่ือประกอบการอธิบายใหมองเห็นวิสัยทัศนของผูนําไดอยางแจมชัด ดวยเหตุนี้ผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพจึงถูกเรียกวา ภาวะผูนําเชิงคุณธรรม (ethical leadership) อีกมุมหนึ่งดวย ซ่ึงลักษณะ
ของความเปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ มีดังตอไปนี้ 

(1) ทํางานอยางมีจิตสํานึก ดวยใจรัก และมีความภูมิใจตองานท่ีทํา 
(2) แสดงพฤติกรรมท่ีเปนตัวอยางในสิ่งท่ีตองการกระตุนใหผูอ่ืนกระทํา 
(3) ประพฤติปฏิบัติอยางเสมอตนเสมอปลายตลอดเวลา 
(4) คิดออกไปนอกกรอบของงานไปสูอนาคต  
(5) เสริมแรงและผลักดันใหวิสัยทัศนสูอนาคตอยูในกระแสขององคการตลอดเวลา 
(6) ใชการสื่อสารทางวาจาอยางมีประสิทธิผล 
(7) ไมพูดไรสาระหรือพูดซํ้าซากแตขาดความจริงใจ 
(8) ปรับระดับของภาษาท่ีใชใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง 
(9) ปฏิสัมพันธเปนรายบุคคล และพบปะพูดคุยแบบสองตอสองกับผูรวมงาน 
(10) พยายามศึกษาใหเขาถึงบุคลิกภาพท่ีแทจริงของผูรวมงานรายคน 
(11) คิดหาวิธีใหมท่ีดีกวาในการทํางานอยูตลอดเวลา 
(12) กระตุนคนอ่ืนใหคิดหาวิธีใหมท่ีดีกวาในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 
(13) กระตุนและสงเสริมใหเกิดการริเริ่มทดลองใหมๆ ข้ึน โดยไมมีการตําหนิใคร

เม่ือการปฏิบัติงานดังกลาวพบความลมเหลว 
(14) แสวงหาความคิด ความชวยเหลือ พรอมท้ังเต็มใจรับขอมูลปอนกลับจากผูตาม 
(15) เอาใจใสแกปญหาข้ันตอน กฎระเบียบตางๆ ท่ีทําใหงานลาชาและเปนอุปสรรค

อยูตลอดเวลา 
(16) คลุกคลีและปรากฏตัวอยูในท่ีทํางานกับผูรวมงานเปนประจํา 
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แคมปเบล และคนอ่ืนๆ (Campbell, et al., 1967, pp. 176-178) ไดสรุปผลจากการ
วิจัยของหลายสาขาวิชาเก่ียวกับภาวะผูนํา รวมขอสรุปท่ีนาสนใจและสําคัญได 14 ประการ คือ  

(1) ภาวะผูนําเปนเครื่องกําหนดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงไดแก 
การเปลี่ยนแปลงเปาหมาย การรับรู ความเขาใจ การประจักษแจง คานิยม แรงจูงใจ และสัมพันธภาพ
ของบุคคล  

(2) ผูนําเปนผูท่ีกระตุนใหเกิดกิจกรรมตางๆ  ขององคการข้ึน ดังนั้นภาวะผูนําจึง
เปนปฏิสัมพันธท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและสวนรวม  

(3) คุณภาพของความสัมพันธกับบุคคลในกลุม จะตองเปนไปในลักษณะการริเริ่ม
สรางสรรค การติดตอสื่อสาร ความเห็นอกเห็นใจ และการสรางขวัญกําลังใจตอกัน  

(4) ความเปนผูนําไมคํานึงถึงสถานภาพหรือตําแหนง  
(5) บุคคลทุกระดับชั้นในทุกองคการ  มีสมรรถภาพในการเปนผูนํา  และสามารถ

แสดงพฤติกรรมผูนําไดตามสถานการณ  
(6) ความคิดของผูนํายอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูนํา และพฤติกรรมของผูนําไมมี

ความสัมพันธกับระดับในการแสดงออกของบุคคล  
(7) ความเปนผูนําข้ึนอยูกับสถานการณ บุคคลท่ีเปนผูนําในคนกลุมหนึ่งอาจจะไม

เปนผูนําในคนอีกกลุมหนึ่งก็ได  
(8) บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมผูนําในหลายสถานการณและคนอ่ืนไดยอมรับ ยอมจะ

กลายเปนผูนําไปในท่ีสุด  
(9) การเปลี่ยนแปลงขององคการหรือสถาบัน ข้ึนอยูกับผลรวมของการเปลี่ยนแปลง

ของสมาชิกแตละคน ความเปนผูนํามีความจําเปนในขบวนการตางๆ เชน การจัดองคการ การจัดโปรแกรม
และการสรางความสัมพันธในองคการ 

(10) ผูนําจะตองเรียงลําดับเหตุการณท่ีมีความสําคัญกอนและหลังไดถูกตอง และ
มีความสําคัญกวาการวินิจฉัยสั่งการในงานขององคการ  

(11) การแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงการเปนผูนํา ยอมแสดงวาผูท่ีไดรับการแตงตั้ง
จะมีอํานาจตามมาดวย  

(12) ความเปนผูนําจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาของกลุม และมีอิทธิพลตอกลุม  
(13) ผูนํามิใชผูตัดสินหลักเกณฑของกลุม แตกลุมจะกําหนดหลักเกณฑเอง  
(14) ประสิทธิผลของการเปนผูนํานั้น วัดไดโดยผลผลิตขององคการหรือการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม 
3) พฤติกรรมของผูนําและผลิตผล 

ผูนําองคการท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาได  จะตองมีท้ังทักษะ
ของการเปนผูนํา (leadership) ควบคูกับทักษะการเปนผูบริหาร (managers) กลาวคือ ตองมีท้ังภาวะ
ผูนํา (leadership) และการบริหารจัดการ (management) ควรอยูในบุคคลคนเดียวกัน และบุคคล
เชนวานี้ก็คือ ครูใหญหรือผูอํานวยการของโรงเรียน (สุเทพ พงศศรีวัฒน , ออนไลน, 2549ข) และจาก
แนวคิดเรื่องของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของ ไลธวูด และคนอ่ืนๆ (Leithwood, et al., 1999, p. 9) 
สามารถนํามาสรุปได ดังตาราง 3 
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ตาราง 3  พฤติกรรมของผูนําและผลิตผล 
 

มิติพฤติกรรมผูนํา (dimension) ผลิตผล (outcomes) ท่ีคาดหมาย 
ดานการแกปญหา  
- การเขาใจปญหา  
- การแกปญหา  

เกิดประสิทธิผล ดังนี้  
- สามารถแนะแนวทางแกปญหา  
- สามารถแกปญหาเชิงซับซอนไดอยางตอเนื่อง  
- สามารถแสวงหาความรูเก่ียวกับปญหารวมกัน  
- สามารถมองยอนกลับถึงกระบวนการแกปญหา  

ดานสนับสนุนภาวะผูนําของครู  
- มีความรูความเขาใจอยางถองแท 
ในความเปนผูนําของครู  

- ภาวะผูนําของครูใหญมีอิทธิพลกวาภาวะผูนําของ 
คณะครูรวมกัน  
- ภาวะผูนําของครูใหญมีความสําคัญมากตอการปรับปรุง
แผนงาน โครงสรางโรงเรียนและองคการ พันธกิจโรงเรียน 
และวัฒนธรรมของโรงเรียน  
- สามารถคาดหมายไดชัดเจนถึงความแตกตางของวิธีการ 
ใชภาวะผูนําของครูใหญและครู ในแงรูปแบบและการมีผล 
ท่ีกระทบตอโรงเรียน  

ดานทําใหครูผูกพันตอการเปลี่ยนแปลง  
- เปาหมายสวนตัว  
- ความเชื่อในขีดความสามารถ  
- ความเชื่อในบริบทแวดลอม  
- มีกระบวนการกระตุนดานอารมณ 

สิ่งตอไปนี้มีอิทธิพลใหความผูกพันของครูสูงข้ึน  
- การกําหนดทิศทางของผูนํา 
- การสรางวิสัยทัศนรวม การสรางฉันทามติตอเปาหมาย
ของโรงเรียน  
- การแสดงความคาดหวังของการปฏิบัติงานสูง  

ดานการสรางเง่ือนไขใหครูงอกงามทาง    
ความรูและทักษะวิชาชีพ  
- พัฒนาขีดความสามารถของครู
รายบุคคล  

- ความเปนสัญลักษณ (symbolic) ซ่ึงเปนจุดเดนอยาง
หนึ่งของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพนั้น ยังไมพบวามี
ผลโดยตรงตอการปรับปรุงของโรงเรียนแตอยางใด  
- การใชเทคนิคการแลกเปลี่ยนเพ่ือเปนเครื่องมือจูงใจ
การทํางานของครู จึงจําเปนตองใชเพ่ือสนับสนุนความ
เปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยู 

ดานภาวะผูนําสําหรับองคการแหง     
การเรียนรู  
- การเรียนรูเปนทีม  
- การเรียนรูท้ังโรงเรียน  

- ภาวะผูนําสงผลอยางสําคัญตอการสรางบรรยากาศ
และเง่ือนไข ของท้ังการเรียนรูเปนทีมและการเรียนรู
ท้ังโรงเรียน  
- ผูนําสามารถเปนท้ังผูสรางโอกาสและเปนผูกําหนด
วิธีการท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูข้ึน โดยผานกิจกรรม 
เชน การกําหนดพันธกิจ (mission) วัฒนธรรม (culture) 
โครงสรางและทรัพยากร (structure and resources)  
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ตาราง 3  (ตอ)   
 

มิติพฤติกรรมผูนํา (dimension) ผลิตผล (outcomes) ท่ีคาดหมาย 
ดานการรักษาดุลยภาพเชิงอารมณ  
- ชวยปองกันการเกิดภาวะเครียด     
และภาวะไฟหมดเชื้อของครู  

- ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถเปนท้ังผูสราง 
ภาวะไฟหมดเชื้อข้ึน และเปนผูบรรเทาภาวะดังกลาว
ใหแกครู  
- ภาวะผูนําสงผลกระทบทางออมตอภาวะไฟหมดเชื้อ
ของครู โดยผานองคประกอบตางๆ ขององคการ 
ภายใตการใชภาวะผูนําของครูใหญ  

ท่ีมา: (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 146-147) 
 

จากท่ีกลาวมาขางตน อธิบายไดวา ภาวะผูนํา เปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถทําให
สถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู โดยผานพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนําท่ีแสดงออกมาใน
ดานการเปนผูนําเชิงวิสัยทัศน มีการสรางแรงบันดาลใจ มีการกระตุนการใชปญญา ยอมรับความคิดเห็น 
และดํารงไวซ่ึงอํานาจสวนบุคคล 

4) บทบาทของผูนําสถานศึกษาท่ีจําเปนตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
บทบาทหนาท่ีของผูนําในการผลักดันใหสถานศึกษาเปน องคการแหงการเรียนรู 

พิจารณาใน 3 ดานท่ีสําคัญ ไดแก ดานการกําหนดทิศทาง ดานการพัฒนาบุคลากร และดานการพัฒนา
องคกรของโรงเรียน ไดแก (สุเทพ พงศศรีวัฒน, ออนไลน, 2549ข) 

(1) ดานการกําหนดทิศทางของโรงเรียน ไดแก  
ก. การกําหนดและจัดทําวิสัยทัศน   
ข. สรางความเขาใจท่ีตรงกันตอการพัฒนาโรงเรียนสูองคการแหงการเรียนรู  
ค. ผูนําตองสรางความคาดหวังตอการปฏิบัติงานในระดับสูง  
ง. ชักจูงและสงเสริมใหครูผูสอนยอมรับในเปาหมายของกลุม  
จ. ใสใจ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนรูและงานสนับสนุนอ่ืน 

(2) ดานการพัฒนาบุคลากร ไดแก  
ก. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาความเปนมืออาชีพของครูระหวางการปฏิบัติงาน  
ข. ผูนําสถานศึกษาตองรูจักสอนผูอ่ืนดวยพฤติกรรมแบบอยาง  
ค. สงเสริมและเขารวมกับครูผูสอนเพ่ือสรางความเปนชุมชนแหงวิชาชีพ  
ง. สงเสริมและกระตุนการใชปญญา  
จ. การใหความสนับสนุนผูรวมงานแตละรายบุคคล  

(3) ดานการพัฒนาองคการ ไดแก  
ก. เสริมสรางความแข็งแกรงดานวัฒนธรรมของโรงเรียน  
ข. ทําการปรับปรุงแกไขโครงสรางองคการของโรงเรียน  
ค. สรางกระบวนการใหเกิดความรวมมือรวมใจ  
ง.  การบริหารจัดการสภาพแวดลอม  
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โรงเรียนแหงการเรียนรูจะเจริญกาวหนาไปอยางตอเนื่อง จําเปนตองอาศัยบุคลากร
ในโรงเรียน และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาท่ีควรมีลักษณะความเปน
ผูนําแบบเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของโรงเรียน พัฒนาบุคลากร และพัฒนา
องคกรของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะทําใหโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ปจจัยเก่ียวกับภาวะผูนํา ประกอบดวยคุณลักษณะ
ท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ การเปนผูมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตรกลุมตางๆ การตระหนัก
วาไมมีวิธีการสอนใดท่ีดีท่ีสุด การตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร การพัฒนาดานความเปนมนุษย 
การเปนตัวแบบเชิงวิชาการ การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดการใหเปนไปตาม
แผนการสอน และการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

2.4.4 ปจจัยเกี่ยวกับบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ  
1) ความหมายของบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 

นักวิชาการตางประเทศและภายในประเทศไดใหความหมายของบรรยากาศองคการ
ไวหลากหลาย ดังนี้ 

เชอรริงตัน (Cherrington, 1994, p. 469) กลาววา บรรยากาศภายในองคก าร
เปนคุณลักษณะหรือความเชื่อท่ีแบงแยกองคก ารหนึ่งจากองคการหนึ่ง บรรยากาศองคก ารจึงเสมือน
หนึ่งบุคลิกภาพขององคการ ซ่ึงเปนลักษณะท่ีคงท่ีและเปนคุณลักษณะท้ังหมดขององคก ารท่ีมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของบุคคล อีกท้ังแนวคิดของบรูตัน (Burton, 1963, p. 4) ใหความหมายบรรยากาศองคการ
วาเปนบรรยากาศท่ีมีความสัมพันธกับความม่ันคงของสิ่งแวดลอมภายในองคการ โดยเปนการประสาน
การรับรูของสมาชิกภายในองคการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกองคการ 

กอรดอน (Gordon, 1999, p. 342) กลาววา วัฒนธรรมองคการคือสิ่งท่ีอธิบาย
สภาพแวดลอมภายในองคการท่ีรวมเอาขอสมมติ ความเชื่อ และคานิยมท่ีสมาชิกขององคการมีรวมกัน
และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือมีปฏิสัมพันธกับโครงสรางอยางเปนทางการในการกําหนด
รูปแบบพฤติกรรม 

มัวรเฮด และกริฟฟน (Moorhead & Griffin 1995, p. 440) นิยามวา วัฒนธรรม
องคการ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงคานิยม ความรู ความคิด ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยี ตลอดจน
สิ่งตางๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนมา ความเชื่อถือศรัทธารวมกันของบรรดาสมาชิกภายในองคการนั้น  ๆและท้ัง
แสดงใหเห็นถึงสัญลักษณตางๆ เชน ปรัชญา ตํานาน นิยาย เรื่องราว และภาษาพิเศษ เปนตน 

 
พร ภิเศก (2546, หนา 27) กลาววา วัฒนธรรมองคการ คือ กลุมของคานิยมรวม

ท่ีไดรับการยอมรับในกลุม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิก และชวยใหสมาชิกในองคการเขาใจวา
การปฏิบัติใดท่ีไดรับการพิจารณาวายอมรับได  เกิดแนวการปฏิบัติท่ีสืบตอกันมา อีกท้ังคานิยมเหลานี้
มักจะถูกถายทอดผานทางเรื่องราวและสื่อทางสัญลักษณตางๆ 

วิรัช สงวนวงศวาน (2547, หนา 20) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง คานิยม
และความเชื่อท่ีมีรวมกันอยางเปนระบบท่ีเกิดข้ึนในองคการ และใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรม
ของคนในองคการนั้น วัฒนธรรมองคการจึงเปนเสมือนบุคลิกภาพหรือจิตวิญญาณขององคการ 
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บุญธรรม โบราณมูล (2548, หนา 7) กลาวถึงความหมายของคําวาบรรยากาศและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน วา หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือมีผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ประกอบดวย คุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ ความผอนคลาย ความรวมมือ ความเอ้ืออาทรและจริงใจ 
ความเปนสถานศึกษาและหมูคณะ การกลาคิดกลาทําสิ่งใหม การไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน 
ความรักภาคภูมิใจในโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 

ชฎานันท สุวรรณมณี (2549, หนา 7) ไดใหความหมายของบรรยากาศองคการวา 
หมายถึง  การรับรูหรือความเขาใจท่ีสมาชิกในองคการมีตอองคการท่ีเขาทํางานอยูท้ังทางตรงและ
ทางออม บรรยากาศองคการเปนแรงกดดันท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเขาในการ
ทํางาน ซ่ึงการรับรูนั้นมีลักษณะตางๆ คือ โครงสรางองคการ เปาหมายองคการ พฤติกรรมการบริหาร  
เชน การใหผลตอบแทน การสนับสนุนในองคการ การติดตอสื่อสาร ตลอดจนความมีอิสระของสมาชิก
ในองคการ เปนตน 

สรุปไดวา บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ หมายถึง บรรยากาศท่ีเอ้ือใหผูปฏิบัติ 
งานไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี จัดสิ่งแวดลอมขององคการใหดูทันสมัยเหมาะแกการ
ปฏิบัติงาน มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงาน มีการเคารพกัน  เปดโอกาส
ใหสมาชิกไดแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในองคการ 

2) บรรยากาศองคการ 
การศึกษาเรื่องบรรยากาศขององคการ เปนการศึกษาความสําคัญของบรรยากาศ

ท่ีเก่ียวของผูกพันกับหนวยงาน ชวยใหทราบถึงพฤติกรรมของบุคลากรท่ีอยูในองคการนั้น และเปนการ
บรรยายองคการมากกวาจะประเมินองคการ เพราะเปนการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันของบุคลากร
ในองคการ การสรางบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีเปนเรื่องสําคัญและเปนปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับการสรางองคการใหเปนองคการท่ีมีการเรียนรู (เกศรา รักชาติ, 2549, หนา 37) ดังนั้น การศึกษา
บรรยากาศขององคการจึงมีความจําเปนสาหรับผูบริหาร ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 514-515) ไดให
ความหมายของบรรยากาศโรงเรียนไววา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง การรับรูของครูท่ีมีตอสภาพแวดลอม
ในการทํางานของโรงเรียน ท้ังท่ีเปนองคการอยางเปนทางการและไมทางการ บุคลิกลักษณะของผูรวมงาน
และภาวะผูนําท่ีมีอิทธิพลตอองคการ หรืออาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา คุณลักษณะภายในท่ีทําใหโรงเรียน
แหงหนึ่งตางจากโรงเรียนอีกแหงหนึ่ง และพฤติกรรมท่ีมีอิทธิ พลของบุคลากรในแตละโรงเรียน  คือ
บรรยากาศองคการแตละโรงเรียน ซ่ึงจะมีความสัมพันธเชิงคุณภาพของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
ดังนั้น บรรยากาศในโรงเรียนจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมหลักขององคการ และบรรยากาศยัง ถือเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการกระทําของบุคลากร  ทําใหองคการประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพไดพอๆ กับความรูความสามารถของบุคลากรเอง  ดังนั้นบรรยากาศขององคการ 
สามารถใหความหมายถึงสภาพการปฏิบัติงานรวมกันในลักษณะท่ีแสดงถึงปฏิสัมพันธ ของคนทุกคนใน
องคการ บรรยากาศขององคการมี 6 แบบ คือ (ภารดี อนันตนาวี, 2551, หนา 189-191) 

(1) บรรยากาศแบบแจมใส (open climate) เปนบรรยากาศท่ีคณะครูมีขวัญและ
กําลังใจดีมาก คณะครูมีความสามัคคีชวยเหลือการงานเปนอยางดี ครูมีงานทําพอเหมาะกับความสามารถ
ของแตละบุคคล มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิกขององคการ มีกฎเกณฑ  ระเบียบท่ีมีความจําเปน
สําหรับการอํานวยการบริหารงาน  และควบคุมการปฏิบัติงานของครู แตยืดหยุนไดตามสถานการณ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

84 
 
ทําใหสามารถผลิตผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ บรรยากาศปฏิบัติงานแบบนี้เปนแบบท่ีพึงประสงคแกสมาชิก
มากท่ีสุด 

(2) บรรยากาศแบบอิสระ ( autonomous climate) มีบรรยากาศท่ีมีแนวโนมท่ี
จะใหคณะครูมีความพึงพอใจ ในการสรางความสัมพันธฉันมิตรมากกวาความพึงพอใจท่ี จะเกิดจากผล 
สําเร็จของงาน ผูบริหารเปดโอกาสใหทํางานอยางอิสระ และจะสงเสริมสวัสดิการของครู และใหกําลังใจ
แตไมดีเทากับบรรยากาศแจมใส 

(3) บรรยากาศแบบควบคุม (controlled climate) เปนบรรยากาศท่ีผูบริหารเนน
ความสําเร็จของงานเปนสําคัญ ผูบริหารมีการควบคุม ตรวจตรา และสั่งการใหครูทํา ไมสนใจความคิดเห็น 
หลักการและเหตุผลของผูอ่ืน เนนแตผลสัมฤทธิ์ทางการทํางาน แมครูจะไมคอยมีโอกาสในการสราง
ความสัมพันธกันแตเนื่องจากมีผลงาน จึงทําใหครูมีความภาคภูมิใจและมีกําลังใจอยูบางท่ีจะทํางาน 

(4) บรรยากาศแบบสนิทสนม (familiar climate) เปนบรรยากาศท่ีมีความสัมพันธ
ฉันมิตรสหาย ผูบริหารสนใจผลงานนอยจนละเลยคําสั่ง กฎเกณฑ ระเบียบ หรือนิเทศงาน ครูไมคอย
สนใจทํางาน แตจะมีความสัมพันธในดานสวนตัวดี ครูจะคอยกระตุนผูบริหารใหทําหนาท่ีใหเขมแข็ง
ข้ึนตลอดเวลา 

(5) บรรยากาศแบบรวบอํานาจ (paternal climate) เปนบรรยากาศการปฏิบัติงาน
ท่ีผูบริหารมีการออกคําสั่ง ควบคุม ตรวจตรา และนิเทศการปฏิบัติงานอยางใกลชิด ผูบริหารพยายาม
สรางความสัมพันธฉันมิตร แตคณะครูไมยอมนับถือความรูและความสามารถของผูบริหาร คณะครู
แบงเปนกลุมๆ ทําใหผลงานมีนอย ขวัญกําลังของคณะครูเสีย เพราะขาดท้ังความสัมพันธฉันมิตรและ
ความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน 

(6) บรรยากาศแบบซึมเซา (close climate) เปนบรรยากาศท่ีมีการบริหารงานโดย
ขาดความรู ไมมีสมรรถภาพในการบริหารบุคคล ขาดความคิดสรางสรรค และไมเคยแสดงพฤติกรรมของ
ผูนําท่ีด ีคณะครูเสียขวัญกําลังใจในการทํางาน เพราะขาดความสัมพันธฉันมิตร และขาดความภาคภูมิใจ
ในการทํางาน เปนบรรยากาศท่ีไมพึงประสงคและตองรีบแกไข 

จากบรรยากาศขององคการท้ัง 6 แบบนี้ บรรยากาศแบบแจมใส นับวาเปนบรรยากาศ
ท่ีพึงประสงคท่ีสุด สวนบรรยากาศแบบซึมเซาเปนบรรยากาศท่ีไมพึงประสงค สําหรับแนวทางท่ีจะสราง
บรรยากาศของการทํางานใหบุคลากรมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพข้ึนนั้นก็คือ ความสามารถของ
ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสรางบรรยากาศท่ีทําใหครูและบุคลากรกลาคิดกลาทํา 
เปดเผยตอกัน ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และมีบรรยากาศของการทํางานเปนทีม 

3) วัฒนธรรมองคการ 
องคการมีแบบแผนการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงวิธีการหรือสิ่งท่ีนิยมปฏิบัติใน

องคการแตละแหงนั้นมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลในองคการ สิ่งท่ีสรางความ
แตกตางแกองคการแตละแหงนั่นก็คือ วัฒนธรรมองคการ (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2551, หนา 51) วัฒนธรรม
องคการเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญท่ีจะเปดความสําเร็จเขาสูองคการ และเปนหัวใจสําคัญ ขององคการ
ในการเปนแบบแผนใหบุคลากรในองคการยึดและปฏิบัติตาม เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการทํางานอยาง
เดียวกัน (นงนุช วิชญะเดชา, 2550, หนา 26) สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา 196) ไดใหความหมาย
ของวัฒนธรรมองคการไววา คือ ความเชื่อ ความรูสึกและสัญลักษณท้ังหมดท่ีเปนคุณลักษณะขององคการ 
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ธนากร ปกยา (2549 , หนา 42) ไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการวา เปนวิถีแหงการ
ดําเนินชีวิตการงานของคน  ซ่ึงอยูรวมกันในองคการหนึ่งองคการใดโดยเฉพาะ เปนองคการสิ่งมีชีวิต 
และเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการผลักดันใหองคการขับเคลื่อนไดเปนอยางดี 

นักบริหารและนักวิชาการไดกลาวถึงการเกิดวัฒนธรรมองคการไวหลายความคิดเห็น
และมีความคิดเห็นท่ีพองกันวา วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีคนสรางข้ึนแลวยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา จากรายงาน
การวิจัยของนงนุช วิชญะเดชา (2550, หนา 28) พบวา ตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ 
(system learning organization model) ซ่ึงเปนแนวคิดของมารคอรท ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย 
คือ องคการ คน ความรู การเรียนรู และเทคโนโลยี แทจริงองคประกอบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองคการท่ีครอบอยู นั่นหมายความวา  วัฒนธรรมองคการไดแทรกซึมเขาไปในบริบทของ
องคประกอบยอยนั้นๆ เปนเสมือนแบบแผนแนวปฏิบัติท่ีสะทอนออกมาในรูปของแนวทางปฏิบัติของ
บุคลากร (คน) รูปโครงสรางองคการ (องคการ) ระบบความคิด ความเขาใจ (ความรู) ลักษณะความทันสมัย
ของเครื่องมือ (เทคโนโลย)ี และระบบการถายทอด (การเรียนรู) 

การสรางวัฒนธรรมองคการท่ีมีการจัดการความรูในองคการท่ีเปนระบบ  เปนการ
ปรับเปลี่ยนองคการสูกระแสขององคการแหงการเรียนรู โดยมุงหวังในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกองคการ 
การท่ีตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการใหมีการเรียนรู เพ่ือใหองคการสามารถอยูรอดไดในกระแส
โลกาภิวัตนท่ีเต็มไปดวยความกาวหนาของเทคโนโลย ีการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนแบบแผน การทํางานลวน
ไดรับอิทธิพลจากความรูและการเรียนรูท่ีไดกลายเปนสินทรัพยท่ีสําคัญขององคการ การเรียนรูในฐานะ
องคการนั้น มีประโยชนตอการวางแผนเชิงกลยุทธและตอความสําเร็จขององคการอยางแทจริง 

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้คือ  ความผอนคลาย ความรวมมือกัน
ไมแยกเขาแยกเรา ความเอ้ืออาทรและจริงใจ ความเปนสถานศึกษาและหมูคณะ การกลาคิดทําสิ่งใหม ๆ
การไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน ความรักภาคภูมิใจในโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธเพ่ือการเรียนรู 
การปกปองสืบทอดประเพณีสําคัญ และการสรางวัฒนธรรมรวม 

2.4.5 ปจจัยเกี่ยวกับการจูงใจ 
องคการยอมประกอบไปดวยบุคคลหลายคนมารวมกัน ในแตละบุคคลมีการแสดงพฤติกรรม

แตกตางกันตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดังนั้นเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น  ผูบริหาร
จึงไมควรละเลยท่ีจะใสใจในความคิด  ความรูสึกของบุคลากรในโรงเรียน เพราะการบริหารคน นั้นควร
ควบคูไปกับการบริหารงานซ่ึงหนาท่ีหนึ่งท่ีผูบริหารพึงปฏิบัตินั่นก็คือ การหาวิธีจูงใจหรือ การสรางแรง 
จูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

1) ความหมายของการจูงใจ 
การจูงใจ (motivation) เปนคําท่ีไดความหมายมาจากคําภาษาละตินท่ีวา movere 

ซ่ึงหมายถึง เคลื่อนไหว (move) มีนักวิชาการหลายทานท่ีใหความหมายเก่ียวกับการจูงใจ ดังนี้ 
วอลเตอร (Walters, 1978, p. 218) ใหความหมายของการ จูงใจไววา หมายถึง 

บางสิ่งบางอยางท่ีอยูภายในตัวของบุคคลท่ีมีผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรม
ในลักษณะท่ีมีเปาหมาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจเปนเหตุผลของการกระทํานั่นเอง 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

86 
 

รอบบินส (Robbins, 1990, p. 212) ไดใหความหมายของการจูงใจไววา หมายถึง 
ความปรารถนาของบุคคลท่ีจะใชความพยายามอยางสูงในการทํางานตามเปาหมายขององคการ ทําให
บุคคลพยายามใชความสามารถเปนการตอบสนองความตองการของบุคคล 

ดาฟท (Daft, 2005, p. 294) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกของบุคคลท่ีกระตุนความรูสึกกระตือรือรนหรือตอตาน ตอการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2546 , หนา 92) ไดใหความหมายของการจูงใจไววา คือ 
พลังผลักดันจากภายในจิตใจของบุคลากร ใหแสดงพฤติกรรมท่ีทําใหองคการบรรลุเปาหมาย 

สมยศ นาวีการ (2546, หนา 287) ไดใหความหมายของการจูงใจไววา คือ พลังท่ี
ริเริ่มกํากับ และคํ้าจุนพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล 

ลือชัย จันทรโป (2546, หนา 11) ใหความหมายวา การจูงใจ หมายถึง พฤติกรรม
ของสมาชิกท่ีมีการกระตุนใหเกิดการอุทิศตน มีความกระตือรือรน มีความผูกพันในการปฏิบัติงานและ
ความเพียรพยายามในการเรียนรู และปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 81) ไดใหความหมายของการจูงใจไววา การจูงใจ
เปนความตองการท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงภายในจิตใจ ทําใหบุคคลเกิดความเครียด บุคคลจึงพยายามหา
วิธีเพ่ือตอบสนองความตองการนั้น ในองคการการจูงใจมีความจําเปนตอกระบวนการเพ่ิมผลผลิตท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังนี้เพราะการจูงใจท่ีถูกตองและเหมาะสมจะกระตุนใหบุคคลตั้งใจ เต็มใจ
และทุมเทงานอยางเต็มกําลังสามารถเพ่ือใหผลการปฏิบัติงานออกมาดี 

โพธิยา คําผิว (2548, หนา 4-5) ไดกลาวถึงความหมายของ การจูงใจวา คือการท่ี
ผูบริหารใหความไววางใจ การใหเกียรติและการยอมรับ การสงเสริมความกาวหนา การกลาวคํายกยอง
ชมเชย การประกาศเกียรติคุณแกผูมีผลงานดีเดน 

อัญชลี แกวสระศรี (2553, หนา 16) ไดกลาววา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง       
แรงผลักหรือสิ่งกระตุนท่ีทําใหบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา เพ่ือทําการตอบสนอง
ความตองการหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

สรุปไดวา การจูงใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความกาวหนาในหนาท่ี
การงาน เสริมสรางและใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ความไววางใจ ความรัก และความศรัทธา 
สามารถจูงใจโนมนาวใหบุคคลปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

2) กระบวนการจูงใจ 
กระบวนการจูงใจมีองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้ (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หนา 297) 
(1) ความตองการ (need) คือ ภาวการณขาดบางสิ่งบางอยางของอินทรีย อาจจะ

เปนการขาดทางดานรางกาย หรือการขาดดานจิตใจก็ได 
(2) แรงขับ (drive) เม่ือมนุษยมีความขาดบางสิ่งบางอยางตามขอ 1 ท่ีกลาวมาแลว

ก็เกิดภาวะตึงเครียดข้ึนภายในรางกาย ภาวะตึงเครียดนี้จะกลายเปนแรงขับ หรือตัวกําหนดทิศทาง 
(action oriented) เพ่ือไปสูเปาหมาย อันจะเปนการลดภาวะเครียดนั้น 

(3) แรงกระตุน ( incentive) จะเปนตัวกระตุนใหมนุษย ไดแสดงพฤติกรรมตามท่ี
คาดหวัง ซ่ึงอาจจะมีหลายระดับ ตั้งแตสิ่งลอใจเรื่องพ้ืนฐานไปจนถึงความตองการทางใจ 
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จากการศึกษาทฤษฎีการเกิดแรงจูงใจ พบวาองคการสามารถจูงใจบุคลากรได
หลายวิธี ดังนี้ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546, หนา 94-96) 

(1) ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย (goal setting theory) 
ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย หมายถึง ผูบริหารกําหนดเปาหมายท่ีตองการเพ่ือ

เปนแนวทางใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีกําหนด และเปาหมายนั้นเปนท่ียอมรับของ
บุคลากร ตองเปนเปาหมายท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการสราง  เกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งและรวมกัน
ทํางานอยางเต็มท่ี เปาหมายท่ีสามารถจูงใจบุคคลไดมีลักษณะดังนี้ (Bateman & Snell, 2004, p. 399) 

ก. เปาหมายท่ีสามารถจูงใจตองเปนเปาหมายท่ีบุคคลยอมรับ 
ข. เปาหมายท่ีสามารถจูงใจตองเปนเปาหมายท่ีทาทายแตสามารถทําไดสําเร็จ 
ค. เปาหมายท่ีสามารถจูงใจตองเปนเปาหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจง บอกปริมาณ

และสามารถวัดได 
(2) ทฤษฏีการเสริมแรง (reinforcement performance) 

การเสริมแรง มี 2 แบบ คือ 
ก. การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การทํางานนั้นมีคุณคาข้ึนโดยท่ีบุคลากรจะ

แสดงพฤติกรรมซํ้าๆ หากไดรับการตอบแทนในทางท่ีดี มีความพึงพอใจในงาน 
ข. การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การลงโทษบุคลากรเพ่ือไมใหแสดงพฤติกรรม

ท่ีไมดีอีก เพ่ือไมใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา 
3) การจงูใจกับการบริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ คือ สถานศึกษาท่ีมีท้ังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไดรับความไววางใจจากผูปกครอง ผูท่ีจะมีสวนผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมายไดนั้น คือ บุคลากร
ในองคการนั้นๆ โดยมีผูบริหารเปนผูกํากับดูแล ผูบริหารตองรูจักเลือกวิธีสรางแรงจูงใจบุคลากรเพ่ือให
ทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การเรียนรูทฤษฎีแรงจูงใจจะทําใหผูบริหารไดเขาใจความตองการของบุคคล
แตละคนตามทฤษฎีของมาสโลส (Maslow) ท่ีมี 5 ข้ัน ตั้งแต 1) ความตองการข้ันพ้ืนฐานทางรางกาย 
2) ความตองการในความปลอดภัย 3 ) ความตองการในทางสังคม ความรักใคร และความเปนเจาของ 
4) ความตองการท่ีไดรับความยกยองและยอมรับ และ 5 ) ความตองการท่ีจะประสบผลสําเร็จ ซ่ึงเปน
ความตองการสูงสุดท่ีบุคลากรทุกคนอยากได และเปนเปาหมายและความคาดหวังของบุคลากรทุกคน 
ตามทฤษฎีความคาดหวังของวูม (Vroom) ท่ีสามารถใชทํานายความพยายามในการทํางาน ระดับของ
ความพอใจงานและระดับการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรมีความสุขและสามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใชในการทํางานไดอยางเต็มท่ี 

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้คือ การไววางใจ การใหเกียรติและการยอมรับ 
การสงเสริมความกาวหนา โอกาสในการพัฒนาตนเอง การใหความเปนอิสระ การมอบหมายงานท่ีทาทาย 
การสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค การมีเปาหมายทิศทางท่ีชัดเจน การยกยองชมเชย ซ่ึงท้ังหมดนี้จะ
สงผลตอความสําเร็จขององคการนั่นเอง 
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2.4.6 ปจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยคําสองคํา คือ สารสนเทศและเทคโนโลย ีมาจาก
ภาษาอังกฤษวา information technology ซ่ึงประกอบดวยคําสองคําคือ information และ technology 
มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

โพธิยา คําผิว (2548, หนา 4) กลาวไววา เทคโนโลยีและระบบงาน หมายถึง การใช
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาฐานขอมูล
ดานตางๆ ท่ีถูกตองทันสมัยและสะดวกในการนํามาใช 

วิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550, หนา 6) ใหความหมายไววา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในองคการอยาง
เปนระบบ ท้ังในดานของการบรหิารจัดการและการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการเรียนรูและประยกุตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
ฐานขอมูลดานตางๆ ท่ีถูกตองทันสมัยและสะดวกในการนํามาใช 

สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม มีระบบการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการพัฒนาฐานขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองทันสมัยและสะดวก
ในการนํามาใชใหเหมาะสมสภาวการณในปจจุบัน 

2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
เนื่องจากปจจุบันโลกเราไดกลาวสูยุคแหงสารสนเทศ เทคโนโลยีไดมีผลกระทบ

ตอองคการท้ังในดานกระบวนการทํางาน รูปแบบ ของการติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และวัฒนธรรม 
ผูบริหารองคการจึงควรตระหนักและใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา เพ่ือปรับใชใน
องคการมากข้ึน และเทคโนโลยี (technology) ยังเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให
การจัดการความรูขององคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือหลักสําคัญประการหนึ่ง 
ท่ีทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรู (พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547, หนา 131) เครื่องมือ
ท่ีถูกนํามาใชอยางแพรหลายเพ่ือชวยใหองคการสามารถถายทอดขอมูลระหวางกลุมงานและบุคลากร
มีอยูหลากหลาย สามารถนํามาสรุปเปนข้ันตอนตามลักษณะการใชงาน รวมถึงประเภทของเครื่องมือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดังนี้ (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548, หนา 24-25) 

(1) การคนหาความรู เปนการสรางความคิดใหมโดยเครื่องมือท่ีใชจะจัดอยูในประเภท
ของเทคโนโลยี idea generating tools 

(2) การสรางและแสวงหาความรู เปนการชวยสกัดเอาความคิดใหมๆ แนวโนมตาง ๆ
รวมถึงพฤติกรรมของผูใชบริการ เครื่องมือท่ีใช ไดแก คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

(3) การจัดการความรูใหเปนระบบ เปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะเปนการชวยกลั่นกรอง
และจัดลําดับของขอมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีใชเปนเรื่องของ document management system 
ซ่ึงโปรแกรมตางๆ ของคอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการ 

(4) การประมวลและการกลั่นกรองความรู เปนการจัดขอมูลใหเปนระบบและชวย
แปลความรูและประสบการณตางๆ เพ่ือนําไปจัดเก็บไวในฐานความรูเครื่องมือท่ีใช  เชน knowledge-
based เปนตน 
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(5) การเขาถึงความรู ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based society) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information communication and technology) ไดมาเก่ียวของ
กับการดําเนินชีวิตและกิจกรรมตางๆ  ของคนเราเปนอยางมาก การเขาถึงความรูโดยใชคอมพิวเตอร 
นับวาเปนเทคโนโลยีท่ีมีคุณประโยชนตอมนุษยอยางมหาศาล เชน การใช อีเมล (e-mail) อินเทอรเน็ต 
(internet) เว็บไซต (websites) เปนตน ซ่ึงผูใชสามารถท่ีจะเขาถึงขอมูลและสารสนเทศท่ีมี อยูอยาง
มากมายในโลกของไซเบอร (syber) 

(6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เปนการชวยเชื่อมโยงบุคลากรภายในองคการ
ท่ีอยูตางสถานท่ีเขาไวดวยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู โดยการจัดทําเอกสารและฐานความรู รวมท้ังการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ซ่ึงจะชวยใหเขาถึงความรูไดงายและรวดเร็วข้ึน 

(7) การเรียนรู การเรียนรูของบุคลากรจะทําใหเกิดความรูใหมๆ ข้ึนมากมายซ่ึงมี
ผลตอการเพ่ิมพูนความรูขององคการท่ีมีอยูใหเพ่ิมมากข้ึนอีก ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีแผนการ
ฝกอบรมและการบันทึกการอบรม รวมท้ังหนวยงานตองสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเรียนรูดวยตนเอง 
โดยมีหองปฏิบัติการฝกภาษา หองคอมพิวเตอร โดยมีการบริการจัดการท่ีดี 

การจัดปจจัยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชวยการเรียนรู ปจจัยเบื้องตนของการ
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู เปนปจจัยท่ีเตรียมความพรอมในการใชเทคโนโลยีใหเปนไป
อยางคุมคา และสามารถอํานวยความสะดวกแกผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ  

(1) ครูสรางโอกาสในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ปจจัยท่ีจะผลักดันใหมีการ
ใชเทคโนโลยีอยางคุมคา คือ การท่ีครูออกแบบกระบวนการเรียนรูใหเอ้ือตอการทํากิจกรรมประกอบ  
การเรียนรู เปนกิจกรรมท่ีตองใชกระบวนการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ และแหลงอางอิงท่ี
ถูกตอง ไมวาจะเปนการคนควาจากสื่อสิ่งพิมพและจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) ครูและผูเรียนจัดทําระบบแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ปจจัยดาน
แหลงขอมูลสารสนเทศ (information sources) เปนตัวเสริมท่ีสําคัญท่ีชวยเพ่ิมคุณคาของระบบเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ครูและผูเรียนควรชวยกันแสวงหาแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสาระตรง
กับหลักสูตร หรือสนองความสนใจของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวบรวมแหลงขอมูลสารสนเทศ
ท่ีเปนซอฟตแวร (software) ชื่อเว็บไซต (websites) รวมถึงการลงทุนจัดซ้ือซอฟตแวรจากแหลงจําหนาย 
การจางใหผูเชี่ยวชาญจัดทําหรือจัดทําพัฒนาข้ึนมาเองโดยครูและนักเรียน  

(3) สถานศึกษาจัดศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู (learning resources center) เปนตัวชี้วัดสําคัญประการหนึ่งของศักยภาพของสถานศึกษา
ท่ีจะสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูของครูและผูเรียน ปกติมักนิยมจัดไวเปนสวนหนึ่งของ
หองสมุด จนเกิดคําศัพทวา หองสมุดเสมือน (virtual library/e-library) จะมีคุณประโยชนในการมีแหลง 
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา ในวิทยาการตางๆ ท้ังในลักษณะสื่อสําเร็จ อาทิเชน ซอฟตแวร 
แถบบันทึกวีดีทัศน รวมถึงซีดีรอมและบทเรียนสําเร็จรูป (CAI) หรือชื่อเว็บไซตตางๆ ซ่ึงควรจัดทําระบบ 
catalog และดัชนีใหสะดวกตอการสืบคน  

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

90 
 

(4) การบริการของกรมหรือหนวยงานกลางทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ท้ังนี้
กรมตนสังกัดหรือหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีของสถานศึกษา ดวยการ
บริการดานขอมูลสารสนเทศ เชน จัดทําเอกสารรายเดือน รายงานซอฟตแวรในทองตลาด แจงชื่อเว็บไซต
ใหมๆ พรอมสาระเนื้อหาโดยยอ จัดทําคลังขอมูลความรู (knowledge bank) เพ่ือการเรียนรูในดานตาง  ๆ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางไกลผานดาวเทียม  เผยแพรสนองความตองการและความสนใจของ
ผูเรียนเปนประจํา  การรวบรวมผลงานของครูและนักเรยีนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวย
เทคโนโลยี นอกจากนี้ท่ีเรียกวา best practices จะเปนตัวอยางท่ีดีสาหรับครูและนักเรียนท่ัวไปท่ีจะใช
เทคโนโลยีเพ่ือชวยการเรียนการสอน (สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ, ออนไลน, 2553) 

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูภายใน
องคการเปนชองทางหนึ่งท่ีทําใหคนเขาถึงความรู ท้ังการคนหาความรู มีการใชในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู มีการสรางเครือขายและสรางฐานขอมูลดวยเทคโนโลยี เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
บุคลากรในการเรียนรู และทําใหเกิดความรูใหม  ๆซ่ึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหง
การเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้ คือ การจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหา 
การจัดระบบการใช การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
และพัฒนา และการใชประโยชนท่ีมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
วิโรจน สารรัตนะ (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการ

แหงการเรียนรู ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เขตการศึกษา 9 มีการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับสูงกวาเกณฑข้ันต่ํา
ของระดับมากไมมากนัก สําหรับการพัฒนาปจจัยทางการบริหารแตละปจจัยอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับ 
การพัฒนาจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 1) การพัฒนาความเปนองคการวิชาชีพ 2) การจูงใจเชิงสรางสรรค 
3) การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค  4) การบริหารหลักสูตรและการสอน  
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6) การพัฒนากลุมบริหารตนเองและการติดตอสื่อสาร  7) การเปนผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลง 8) การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 9) การพัฒนาความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน 10) การตัดสินใจรวมและมีวิสัยทัศนรวม สําหรับดานการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
การบริหารท้ัง 10 ปจจัย พบวา ตางมีความสัมพันธระหวางกันอยูในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และตางมีความสัมพันธในทางบวกทุกตัว สวนการศึกษาสมการพยากรณท่ีเหมาะสม โดยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยทางการบริหารท้ัง  10 ปจจัย ตางรวมกันพยากรณความเปนองคการ
แหงการเรียนรูไดถึงรอยละ 46.30 และพบวา มี 3 ปจจัย ท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  ปจจัยการบริหาร
หลักสูตรและการสอน และปจจัยการพัฒนากลุมบริหารตนเองและการติดตอสื่อสาร 
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 ลือชัย จันทรโป (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  
ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหารพบวา  อยูในระดับมาก
และตามความคิดเห็นของครู พบวาอยูในระดับปานกลาง 2) ระดับของการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  
พบวาอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธเชิงโครงสรางของรูปแบบจําลองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
โดยมีคาการทดสอบความกลมกลืน เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ดังนี้ พันธกิจและยุทธศาสตร วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนํา บรรยากาศในการทํางาน โครงสรางองคการ 
การดําเนินงานดานการจัดการ การจูงใจ และระบบองคการ   
 สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 140-145) ไดศึกษาการพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวแบบปจจัยทางการบริหารจํานวน 11 ตัวแบบ 
และตัวแบบองคการแหงการเรียนรูจํานวน 1 ตัวแบบ พบวาตัวแบบเชิงทฤษฎีท้ังหมดสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวาตัวแบบมีความตรงเชิงโครงสราง มีความถูกตองเหมาะสมและครอบคลุม
ในเชิงทฤษฎี ซ่ึงปจจัยการบริหารท่ีสามารถพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวาปจจัย
ทางการบริหารท้ัง 11 ปจจัย ไดแก 1) วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 2) โครงสรางของโรงเรียน 
3) เทคโนโลยีและระบบงาน 4) การปฏิบัติดานการบริหาร 5) การปฏิบัติดานการจัดการ 6) การปฏิบัติของ
ครูและทีมงาน 7) การพัฒนาครูและทีมงาน 8) ภาวะผูนําทางวิชาการ 9) บรรยากาศและวัฒนธรรม
ของโรงเรียน 10) การจูงใจ และ 11) เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน ตางรวมกันพยากรณ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ไดถึงรอยละ  76.80 และจากผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาสมการ
พยากรณ ความเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีเหมาะสม พบวามี 6 ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 1) ปจจัยเปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน  
2) ปจจัยการปฏิบัติของครูและทีมงาน 3) ปจจัยการจงูใจ 4) ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
5) ปจจัยวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร และ 6) ปจจัยการพัฒนาครูและทีมงาน สําหรับการศึกษา
อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 1) ปจจัยการปฏิบัติ
ของครูและทีมงาน 2) ปจจัยเทคโนโลยแีละระบบงาน 3) ปจจัยเปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน 
4) ปจจัยการจงูใจ 5) ปจจัยการปฏิบัติดานการจัดการ และ 6) ปจจัยการปฏิบัติดานการบริหาร สําหรับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอความเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย มีดังนี้คือ 1) ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน 2) ปจจัยวิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตร 3) ปจจัยการพัฒนาครูและทีมงาน 4) ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ 5) ปจจัยโครงสราง
ของโรงเรียน 6) ปจจัยการจงูใจ 7) ปจจัยเทคโนโลยีและระบบงาน ตามลําดับ และสําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพล
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รวมตอความเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงลําดับจากมากไปหานอย มีดังนี้ 
คือ 1) ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน 2) ปจจัยการปฏิบัติงานของครูและทีมงาน 3) ปจจัย
เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน 4) ปจจัยวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 5) ปจจัยการ
ปฏิบัติดานการจัดการ 6) ปจจัยการพัฒนาครูและทีมงาน 7) ปจจัยการจงูใจ 8) ปจจัยภาวะผูนําทาง
วิชาการ 9) ปจจัยเทคโนโลยีและระบบงาน 10) ปจจัยโครงสรางของโรงเรียน และ 11) ปจจัยการปฏิบัติ
ดานการบริหาร 

จันทิวา ยศแกว (2548, บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรู กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 14 ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจัยท่ีสงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 14 มีปจจัยดังนี้ 1) วิสัยทัศน พันธกิจ  และ
ยุทธศาสตร กําหนดไวอยางสั้นและชัดเจน ใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนด 2) โครงสรางของโรงเรียน 
แบงขอบขายภาระงานท้ังหมด 4 งาน จัดระบบท่ีลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและสงเสริมการมีสวนรวม 
3) เทคโนโลยีและระบบงาน มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เชน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต บทเรียน
ออนไลน สื่อ ICT มาจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 4) การปฏิบัติดานการบริหารใชหลักการบริหาร
แบบ SBM SWOT และ BSC มาจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 5) การปฏิบัติดานการจัดการ 
มีระบบงานธุรการท่ีกะทัดรัด ระบบอํานวยการระบบติดตอสื่อสารท้ังภายในภายนอกท่ีดี มีการควบคุม 
กํากับนิเทศ และการประกันคุณภาพภายใน 6) การปฏิบัติของครูและทีมงาน แบงทีมงานตามโครงสราง
โรงเรียนในรูปองคคณะบุคคลเลือกทีมงานตามความสามารถและความสมัครใจ 7) การพัฒนาครูและ
ทีมงาน กําหนดนโยบายอยางชัดเจนมีการพัฒนาทีมงานดวยวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
8) ภาวะผูนําทางวิชาการ ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบริหารมืออาชีพ กระตุนใหครูใชวิธีการสอนแบบ
บูรณาการตอบสนองธรรมชาติของนักเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 9) บรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรียนมีบรรยากาศแบบมีสวนรวม เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน บรรยากาศทางวิชาการสูง ใชสื่อ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน มีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและความมีเอกภาพ 10) การจูงใจ การเปนผูบริหารมืออาชีพ
สรางความไววางใจ ความรัก ความศรัทธา สามารถจูงใจโนมนาวใหครูปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 11) เปาหมายและขอมูลยอนกลับ การปฏิบัติงาน หลอมรวมเปาหมายของผูมีสวน
เก่ียวของทุกคน มาเปนเปาหมายเดียวกันใชวงจรคุณภาพ P-D-C-A นําขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงแกไข 
การดําเนินงานของโรงเรียนทําใหครูมีความคิดเปนระบบ เปนบุคคลท่ีรอบรู มีรูปแบบความคิด วิสัยทัศน
รวมกัน มีการเรียนรูเปนทีม สงผลใหโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 

บุญธรรม โบราณมูล (2548, หนา 73-74) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน ผลการ วิจัยพบวา ปจจัยทาง 
การบริหาร ท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และหากพิจารณา
แตละปจจัยพบวาทุกปจจัยมีผลอยูในระดับมาก เรียงลําดับไดดังนี้ บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู
ในโรงเรียน โครงสรางการบริหารท่ีเหมาะสม เปาหมายและขอมูลยอนกลับ การสรางวิสัยทัศนและ
พันธกิจรวม การจูงใจ การปฏิบัติดานการบริหารจัดการ ทีมและการบริหารทีมงาน เทคโนโลยีและ
ระบบงาน และภาวะผูนําทางวิชาการ ในสวนความสัมพันธภายในปจจัยพบวา ปจจัยทางการบริหารท้ัง 
9 ปจจัย มีความสัมพันธทางบวกตอการเปนองคการแหงการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
ในสวนของความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

93 
 
ปจจัยทางการบริหารท้ัง 9 ปจจัยมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และปจจัยทางการบริหาร ท่ีสามารถพยากรณความ เปนองคการแหงการเรียนรู ไดมี
อยู 3 ปจจัย คือ การปฏิบัติดานการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางวิชาการ และทีมและการบริหารทีมงาน 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .969 มีอํานาจการพยากรณรอยละ 93.90 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

โพธิยา คําผิว (2548, หนา 60-61) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ในโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี
ศึกษาท้ัง 10 ปจจัยสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคายเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายดานแตละปจจัย
พบวาทุกปจจัยมีผลอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ภาวะผูนําทางวิชาการ 
การจูงใจ นโยบายและเปาหมาย การสรางวิสัยทัศนและพันธกิจรวม ทีมงานและการบริหารทีมงาน 
วัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรยีน โครงสรางขององคการบรรยากาศในโรงเรียน การปฏิบัตกิารเชิงกลยุทธ 
และเทคโนโลยีและระบบงาน  โดยท่ีความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสําคัญตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ในสวนความสัมพันธ
ภายในปจจัยพบวา ปจจัยท้ัง 10 ปจจัย มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 
และเม่ือพิจารณาปจจัยท่ีทํานายการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวามีปจจัยท่ีสามารถทํานาย
การเปนองคการแหงการเรียนรู อยู 6 ปจจัย เรียงตามลําดับอํานาจการทํานายจากสูงไปหาต่ํา  ไดแก 
บรรยากาศในโรงเรียน การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ วัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียน การจูงใจ  ทีมงาน
และการบริหารทีมงาน และเทคโนโลยีและระบบงาน 

มนตรี ผองแผว (2548, หนา 127-145) ไดศึกษาปจจัยการบริหารท่ีเอ้ือตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวา ปจจัยการบริหารท่ีเอ้ือตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
ท้ัง 11 ปจจัยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยได ดังนี้ 1) ปจจัยการจงูใจ 2) ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ 
3) ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน 4) ปจจัยโครงสรางของโรงเรียน และปจจยัการพัฒนาครู
และทีมงาน 5) ปจจัยการปฏิบัติดานการบริหาร และปจจัยเปาหมายและขอมูลยอนกลับ 6) ปจจัยวิสัยทัศน 
พันธกิจ และยุทธศาสตร 7) ปจจัยการปฏิบัติงานของครูและทีมงาน 8) ปจจัยเทคโนโลยีและระบบงาน 
9) ปจจัยการปฏิบัติดานการจัดการ และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ผูบริหารโรงเรียนท้ัง 
3 ขนาด คือโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดใชปจจัยการบริหารท้ัง 11 ปจจัย มาสนับสนุน
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนตามศักยภาพของแตละโรงเรียน กลาวคือ โรงเรียน
ขนาดใหญ จะมีความพรอมท้ังดานงบประมาณ  บุคคล ตลอดท้ังสื่อและเทคโนโลยีคอนขางสูง  ทําให
การบริหารจัดการในโรงเรียนดําเนินไปดวยความคลองตัวมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
สวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ถึงแมวาจะขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณบุค คล และสื่อ
เทคโนโลยีมาก แตโรงเรียนโดยผูบริหาร ครู ตลอดท้ังผูมีสวนเก่ียวของก็ไดมีความพยายามในการพัฒนา
โรงเรียนไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยการจัดระดมทุนจากชุมชน ตลอดท้ังหนวยงานอ่ืน 
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มาสนับสนุนสงเสริมอยางตอเนื่อง ถึงแมจะยังไมเพียงพอแตก็สามารถอํานวยความสะดวกใหครูและ
ชุมชน ในการนําไปใชประโยชนไดอยางสูงสุดและคุมคาตามบริบทของโรงเรียน โดยสรุปในภาพรวม 
โรงเรียนท้ัง 3 ขนาด มีความพยายามและมุงม่ันในการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนในความรับผิดชอบ ใหเปน
โรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

จําเริญ จิตรหลัง (2550, หนา 146-149) ไดศึกษาปจจัยการจัดการความรูท่ีสงผลตอองคการ
แหงการเรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต 
ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัว
แบบปจจัยการจัดการความรูจํานวน 8 ปจจัย และตัวแบบองคการแหงการเรียนรูจํานวน 1  ปจจัย  
พบวา ตัวแบบเชิงทฤษฎีท้ังหมดสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวม  พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ 1) ปจจัยความสามารถของบุคลากร 
2) ปจจัยระบบการจัดการ 3) ปจจัยภาวะผูนําแหงการเรียนรู 4) ปจจัยวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 
5) ปจจัยการเสริมแรง 6) ปจจัยโครงสรางขององคการ 7) ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมขององคการ 
และ 8) ปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 1) ปจจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมขององคการ 3) ปจจัยวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 
4) ปจจัยภาวะผูนําแหงการเรียนรู 5) ปจจัยโครงสรางขององคการ 6) ปจจัยระบบการจัดการ และ 7) ปจจัย
ความสามารถของบุคลากร ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมตอความเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 1) ปจจัยระบบการจัดการ 2) ปจจัย
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 3) ปจจัยภาวะผูนําแหงการเรียนรู 4) ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรม
ขององคการ 5) ปจจัยการเสริมแรง 6) ปจจัยความสามารถของบุคลากร 7) ปจจัยโครงสรางขององคการ 
และ 8) ปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ 

ศศกร ไชยคําหาญ (2550, หนา 215-218) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา การศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา มีปจจัยดานกลยุทธขององคการกับการทํางานเปนทีม  
มีความสัมพันธกันมากท่ีสุดในทิศทางเดียวกัน รองลงมาเปนปจจัยดานการสรางและถายโอนความรูกับ
ดานกลยุทธขององคการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และปจจัยดานโครงสรางท่ีเหมาะสมของ
องคการกับการสรางบรรยากาศในองคการ  มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุดในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ 
จากการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรู ดานการสรางบรรยากาศในองคการ มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานสูงท่ีสุด รองลงมาเปนดานการพัฒนาบุคลากร ดานการคิดอยางเปนระบบ และดานโครงสราง
ท่ีเหมาะสมขององคการ ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุดคือ ดานการสรางบรรยากาศในองคการ 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุดคือ
ดานการพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือดานการคิดอยางเปนระบบ และนอยท่ีสุดคือดานโครงสรางท่ีเหมาะสม
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ขององคการ สําหรับผลการวิเคราะหความกลมกลืนของการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะหความ  
สัมพันธเชิงโครงสรางของการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ 

ธีรพงษ วงษหนองหอย ( 2552, หนา 67-69) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 
ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยทางการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน 3 ลําดับแรก
พบวา ปจจัยทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กดานภาวะผูนําทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
เปนดานการจูงใจ และดานบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียน ตามลําดับ สําหรับการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู 
อยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณา 3 ลําดับแรกพบวา โรงเรียนสงเสริมครูใหพัฒนาตนเองในสายงานท่ี
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหคณะครูเกิดความรูสึกในการเปนเจาของรวมกัน 
และมีความผูกพันกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความกาวหนาของครู คณะครู และโรงเรียน และโรงเรียน
สงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการของครู เชน งานวิจัย เอกสารการสอน แผนการสอนและสื่อการสอน 
และโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะครู บุคลากร และทีมงาน เชน การฝกอบรม การจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากัน อยูในระดับมากเทากันตามลําดับ และผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางการบริหารกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือ 
ปจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม 
อยูในระดบัสูง และปจจัยทางการบริหาร 5 ดาน ไดแก ดานการจูงใจ ดานเปาหมายและขอมูลยอนกลับ 
ดานเทคโนโลยีและระบบงาน ดานการสรางวิสัยทัศนและพันธกิจรวม และดานภาวะผูนําทางวิชาการ 
สามารถรวมกันพยากรณไดวาสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรอยละ 72.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

วรุณี ดวงจําปา ( 2554, หนา 130-133) ศึกษาปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารแบบมี
สวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับคาระดับปจจัยดานท่ีมี
คาสูงสุด ดังนี้ ดานภาวะผูนํา รองลงมา คือ ดานบรรยากาศองคการ ดานแรงจูงใจ ดานลักษณะสวนบุคคล 
ดานสถานศึกษา และดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลําดับ ระดับการจัดการความรูในสถานศึกษา
เอกชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานและเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดดังนี้ การจัดเก็บ
วิเคราะหความรู การรวบรวมพัฒนาความรู การสํารวจความรู การนําความรูไปใช และการถายทอดความรู 
ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมกับการจัดการความรูมีความสัมพันธ
กันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการจัดการ
ความรูในสถานศึกษาเอกชน มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับตัวแปรท่ีศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของ ปจจัยดานลักษณะบุคคล ปจจัยดาน
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ภาวะผูนํา ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา และปจจัยดานสถานศึกษา สงผลทางบวกตอการจัดการ
ความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รูสนานี ยาโม (2556, หนา 149) ไดศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารท่ีสงผล
ตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอสภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวาท้ัง 11 ปจจัยท่ีศึกษา ไดแก 1) ปจจัยดานภาวะผูนํา 2) ปจจัยดานโครงสรางของ
องคการ 3) ปจจัยดานวิสัยทัศนและกลยุทธ 4) ปจจัยดานการสรางสรรคและถายโอนความรู 5) ปจจัย
ดานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 6) ปจจัยดานการทํางานเปนทีม 7) ปจจัยดานการพัฒนาบุคลากร 8) ปจจัย
ดานกระบวนการบริหาร 9) ปจจัยดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 10) ปจจัยดานการจูงใจ และ 
11) ปจจัยดานความมีประสิทธิผล มีความสัมพันธกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับคอนขางสูง
จํานวน 4 ปจจัย เรียงตามลําดับจากคาความสัมพันธสูงไปหาคาความสัมพันธต่ํา ไดดังนี้ 1) ดานการจูงใจ 
2) ดานการพัฒนาบุคลากร 3) ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 4) ดานวิสัยทัศนและกลยุทธ  
นอกนั้นมีความสัมพันธกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับปานกลาง  ตามลําดับจากคา
ความสัมพันธสูงไปหาคาความสัมพันธต่ํา ไดดังนี้ 1) ดานโครงสรางขององคการ 2) ดานความมีประสิทธิผล 
3) ดานการสรางสรรคและถายโอนความรู 4) ดานภาวะผูนํา 5) ดานกระบวนการบริหาร 6) ดานเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู และ 7) ดานการทํางานเปนทีม 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวของ พบวา สวนใหญจะใหความสําคัญกับการพัฒนา
องคการใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูโดยอาศัยปจจัยหรือองคประกอบโดยรวมท่ี สงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับ
องคการ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเขากับการทํางาน สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานความรู ความเชื่อ 
และพฤติกรรม อันจะทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ อีกท้ังเพ่ือใหองคการ
สามารถดําเนินงานไดภายใตการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการแขงขันในยุคปจจุบัน 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
ฟอรด (Ford, 1997, abstract) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคการระหวาง

ผูนําและเจาหนาท่ีในองคการ เพ่ือปรับเปลี่ยนองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  ผลการวิจัย
พบวา องคการของรัฐกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการจัดระบบใหม การลดขนาดองคการ
หรือแมแตการรวมองคการเขาดวยกัน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนผลใหผูนําและบุคลากรในองคการ
ตองเปลี่ยนแปลงตนเองอยางประสิทธิภาพโดยมีกลยุทธตางๆ คือ การแบงปนความคิดเห็น การทํางาน
เปนทีม การเปดรับเพ่ือการเรียนรูอยางจริงจังในทุกๆ ระดับ และการเคารพขอตกลงในหลักการบางอยาง
ท่ีถือปฏิบัติกันมา นอกจากนี้ ในงานวิจัยยังไดทําการทดสอบการบริหารจัดการแบบระบบราชการ อีกท้ัง
ไดมีการออกแบบโครงรางหลักการและแนวทางท่ีจะผลักดันองคการไปสูแนวทางการเปนองคการแหง
การเรียนรู 
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แซมบรูค และสตีวารท (Sambrook & Stewart, 2000, pp. 209-219) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมี
ผลตอการเรียนรูในองคการท่ีจะพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูในประเด็นดานการจัดการ ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยหลักท่ีมีผลตอการเรียนรูในองคการคือ ดานการปรับเปลี่ยนบทบาทผูท่ีเก่ียวของ ไดแก 
ผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานความพยายามพัฒนาวัฒนธรรม
การเรียนรู และดานการปรับเปลี่ยนโครงสรางของงาน โดยบทบาทของฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ
การสนับสนุนและสงเสริมความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการ ปรับปรุงดาน
การติดตอสื่อสาร ปรับปรุงและลดอัตราชั่วโมงการทํางาน  และการใหคุณคาความสําคัญในการเรียนรู
ทุกรูปแบบ 

ไคเซอร (Kaiser, 2000, pp. 144-155) ไดศึกษาวิจัยและนําเสนอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรู จํานวน 8 ปจจัยดังนี้ คือ ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 
3 ลักษณะคือ การแลกเปลี่ยนความรู การมีอิสระในการเรียนรู และความเปนเอกภาพในองคการ 
ปจจัยดานพันธกิจและยุทธศาสตร 3 ประการคือ การคิดอยางเปนระบบ การตรวจสอบจากภายนอก 
และการสรางองคความรู ปจจัยดานการดําเนินงานบริหารจัดการใน 4 เรื่อง  คือ การสนับสนุนเพ่ือ
การเรียนรู การจูงใจเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ปจจัยดาน
โครงสรางองคการใน 2 ลักษณะคือ การจัดโครงสรางแบบผสมผสาน และการจัดโครงสรางท่ีเอ้ืออํานวย
ความสะดวก ปจจัยดานระบบองคการ ปจจัยดานบรรยากาศการทํางาน 2 ลักษณะคือ บรรยากาศของ
การเรียนรู และการมีปฏิสัมพันธ ปจจัย ดานการจูงใจ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ
ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานพันธกิจและยุทธศาสตร ปจจัยดานโครงสราง
องคการ ในขณะท่ีปจจัยดานการดําเนินงานบริหารจัดการ ปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน และปจจัย
ดานการจูงใจ มีอิทธิพลนอยกวาสมมติฐานแตมีตัวแปรท่ีไมไดอยูในความคาดหมายของสมมติฐานคือ 
ปจจัยดานระบบองคการท่ีไมมีอิทธิพลตอการเรียนรู 

ซิลลินส ซารินส และมัฟฟอรด (Sillins, Zarins & Mulford, 2002, pp. 24-32) ไดวิจัยเพ่ือหา
คุณลักษณะและกระบวนการท่ีบงชี้สถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยนําเสนอองคประกอบ
ของคุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีเปนองคการแหงการเรียนรู 7 ดาน คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
2) การพัฒนาเปาหมายรวมกัน 3) การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบรวมมือ 4) การกระตุนใช
ความคิดริเริ่มและกลาเสี่ยง 5) ทบทวนสิ่งท่ีเก่ียวของและมีอิทธิพลตองานโรงเรียน 6) การสรางงานใหดีข้ึน 
และ 7) โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีสรางข้ึนไมสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ จึงไดทําการสรางมาตราวัดองคประกอบใหม ไดองคประกอบใหม 4 โมเดล คือ 
1) บรรยากาศไวใจและรวมมือ 2) การริเริ่มและกลาเสี่ยง 3) พันธกิจรวม และ 4) การพัฒนาวิชาชีพ 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา โมเดลโครงสรางคุณลักษณะท่ีกําหนดข้ึนมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ 

สุวันนาชิน (Suwannachin, online, 2003) วิจัยเรื่อง การวางแผนสําหรับการเปนองคการ
แหงการเรียนรูในโรงเรียนอาชีวะเอกชนในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช
วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสํารวจคุณลักษณะท่ีจําเปนของโรงเรียนในการสรางองคการ
แหงการเรียนรู และเพ่ือเตรียมผูบริหารและครูในการใชแนวความคิดองคการแหงการเรียนรู เพ่ือให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุมและ
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ใชแบบสอบถามปลายเปดในการในการรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูมีการเตรียมตัว  
รับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น นอกจากนี้ ผูบริหาร
และครูยังเห็นวา เง่ือนไขท่ีจําเปนสําหรับโรงเรียนท่ีจะเปนองคการแหงการเรียนรูมี 8 ประการ ไดแก 
ภาวะผูนํา วัฒนธรรมโรงเรียน วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียน กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพยากรตางๆ 

ฟลิปส (Phillips, 2003, pp. 98-105) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โมเดลแหงการเรียนรูโดยใช benchmark 
4 ระดับ และใชการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคการแหงการเรียนรู แนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวกับ
องคการแหงการเรียนรูของ Senge, Kotter, Garvin, Argyris และ Pedler ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
องคการใหระดับความสําคัญกับคุณลักษณะเรื่องนวัตกรรมและการตัดสินใจสูงท่ีสุด ผูบริหารตองการ
สรางบรรยากาศความไววางใจในการตัดสินใจของบุคลากร และสงเสริมความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
สวนคุณลักษณะท่ีใหระดับความสําคัญต่ํา ท่ีสุด คือ การวัดและการประเมินผลงาน พบวา ผลการวิจัย
จะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะขององคการ สวนคุณลักษณะท่ีระดับผู บริหารตามสายงานให
ความสําคัญมากท่ีสุด  คือ กลยุทธการคิดและวิสัยทัศน และภาวะผูนํา สําหรับ บุคลากรในองคการ ให
ความสําคัญกับคุณลักษณะดานการตอบแทนและการยอมรับ รวมท้ังการติดตอสื่อสาร 

วัลลาลาส และชารฟ (Voulalas & Sharp, 2005, pp. 187-209) ไดศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาสูการเปนองคการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
สูการเปนองคการเรียนรูหรือชุมชนแหงการเรียนรูประกอบดวยปจจัยท่ีสามารถแบงไดเปน 2 กลุม  คือ 
ปจจัยสงเสริม (enabling factors) และปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการชวยเสริมสราง (helpful influences) 
ซ่ึงปจจัยสงเสริม ไดแก เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแขงขันจากองคการอ่ืนๆ การมีผูนําท่ีสามารถนําทางและ
สรางความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน การสรางวิสัยทัศนรวมกัน การสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล เชน การสรางทีมงาน การรวมมือท่ีเขมแข็ง การสรางวัฒนธรรมองคการ 
การใชจิตวิทยาในการสรางแรงจูงใจ สรางความผูกพันและความสามารถในการปรับตัวไปสูสถานการณใหม 
การมีโครงสรางและกระบวนการท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลง มีการประเมินความสําเร็จกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง  สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการชวยเสริมสราง ไดแก  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การสรางบรรยากาศท่ีมีความเหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูรวมกันของทีม การจัดสรร
และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาและการเรียนรู การสนับสนุนจากชุมชนรอบขาง การเสริมสราง
พลังอํานาจแกผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ การเปดโอกาสใหตัดสินใจรวมกัน การกระตุน
การเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ การอบรมและพัฒนา การสนับสนุนระหวางสมาชิกดวยกัน การปรับรื้อระบบ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน การใหรางวัล การรวมกันแสดงความยินดีในความสําเร็จ การพัฒนา
ปรับปรุงและสงเสริมพนักงาน กระบวนการคัดเลือกพนักงาน ตลอดจนการยอมรับความผิดพลาดท่ีเปน
การสรางประสบการณจากการเรียนรู 

จากงานวิจัยตางประเทศและภายในประเทศท่ีนําเสนอในสวนนี้ นอกจากทําใหเห็นลักษณะ
ท่ีสําคัญขององคการแหงการเรียนรูแลว ยังใหขอคนพบวา มีปจจัยทางการบริหาร หรือองคประกอบ
ใดบางท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมีท้ังผลการวิจัยท่ีมีความสอดคลองและแตกตาง
กันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทท่ีทําการศึกษา ดังนั้นในการบริหารเพ่ือมุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา จึงตองมีการคํานึงถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ เหลานี้ดวย 
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการท่ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรู  ทําให
ผูวิจัยไดขอคนพบวา แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีมุงเนนและสงเสริมใหสมาชิกในองคการ
มีความตื่นตัวและกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการประสานสัมพันธในการเรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนทีม มีเสรีภาพในการคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม เพ่ือประโยชนขององคการ 
และการท่ีองคการจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดนั้น จําเปนตองมีการประสานองคประกอบ ปจจัย
การบริหารท่ีสําคัญในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู จากการ  
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยของ เบนเนทและโอเบรียน (Bennett & O’Brien, 1994, pp. 41-49), มารคอรท
และเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 31-32), ไคเซอร (Kaiser, 2000, pp. 191-212), 
วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 6), สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40-41) และจําเริญ จิตรหลัง (2550, 
หนา 58-78) มาเปนหลักในการศึกษา และผูวิจัยไดศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฏีจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรู พบวา แนวความคิดของมารคอรท (Marquardt, 
2002, pp. 23-24) อยูในลักษณะของรูปธรรมและสามารถนํามาใชเปนฐานคติในการศึกษาเรื่องปจจัย
การบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

2.6.1 ปจจัยการบริหาร 
ปจจัยการบริหารท่ีใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก 

1) ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางองคการ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดระบบมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบ การจัดระบบการติดตอประสานงาน การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
การจัดโครงสรางท่ีสงเสริมการมีสวนรวม การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรในโครงสราง การจัดระบบ
การใหคุณใหโทษและความดีความชอบ 

2) ปจจัยเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร และทีมงาน  หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือ
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย  การมีนโยบายและมาตรการในการพัฒนา  
การมุงเพ่ิมขีดความสามารถและการใชศักยภาพอยางเต็มท่ี การมุงใหเปนกลไกจัดการเรียนการสอน 
การคํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ความตองการและจําเปนท่ีแทจริง จิตวิทยา
การเรียนรูของผูใหญ ผลลัพธสุดทายตอนักเรียน การพัฒนาท้ังระบบไมแยกสวน การเปนเสมือนชีวิต 
ประจําวัน และการพัฒนาตนเอง 

3) ปจจัยเก่ียวกับภาวะผูนํา หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู ประกอบดวย การเปนผูมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตรกลุมตาง  ๆ
การตระหนักวาไมมีวิธีการสอนใดท่ีดีท่ีสุด การตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร การพัฒนาความ
เปนมนุษย การเปนตัวแบบเชิงวิชาการ การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดการให
เปนไปตามแผนการสอน และการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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4) ปจจัยเก่ียวกับบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือ
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย ความผอนคลาย ความรวมมือไมแยกเขาแยกเรา 
ความเอ้ืออาทรและจริงใจ ความเปนสถานศึกษาและหมูคณะ การกลาคิดทําสิ่งใหมๆ การไววางใจและ
ยอมรับซ่ึงกันและกัน ความรักภาคภูมิใจในโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธเพ่ือการเรียนรู การปกปองสืบทอด
ประเพณีสําคัญ และการสรางวัฒนธรรมรวม 

5) ปจจัยเก่ียวกับการจูงใจ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู ประกอบดวย  การไววางใจ การใหเกียรติและการยอมรับ การสงเสริมความกาวหนา 
โอกาสในการพัฒนาตนเอง การใหความเปนอิสระ การมอบหมายงานท่ีทาทาย การสงเสริมความคิด
ริเริ่มสรางสรรค การมีเปาหมายทิศทางท่ีชัดเจน การยกยองชมเชย 

6) ปจจัยเก่ียวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย  การจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหา  
การจัดระบบการใช การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
และพัฒนา และการใชประโยชนท่ีมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

2.6.2 องคการแหงการเรียนรู  
องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีมุงแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสเพ่ือพัฒนา

บุคคล พึงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู และพัฒนาประสบการณในสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําให
บรรลุเปาหมายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดวย 

1) พลวัตการเรียนรู หมายถึง ผูบริหารและครเูปนผูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะ
ในการเรียนรู ท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม โดยมีแบบแผนทางความคิดท่ีเหมาะสม 

2) การปรับเปลี่ยนองคการ หมายถึง ผูบริหารและครมีูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ 
คานิยม ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน วัฒนธรรมองคการ ระบบงาน และกลยุทธของโรงเรียนท่ีปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3) การเสริมความรูแกบุคคล หมายถึง ผูบริหาร และครู ไดเพ่ิมพูนความรูโดยอาศัย
การเรียนรูจากบุคคลรอบตัวท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอนในระดับเดียวกันหรือตางระดับ  
ผูปกครอง สวนราชการและชุมชน โดยการถายทอดและการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เพ่ือใหผูบริหาร
และครูมีความรู ความเขาใจ และนําความรูนั้นมาชวยในการปฏิบัติงาน 

4) การจัดการความรู หมายถึง ผูบริหารและครมีูการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการแสวงหา
ความรู และนําความรูนั้นมาสรางสรรคในการทํางาน  พัฒนาตนเองและโรงเรียน มีการจัดการความรู
อยางเปนระบบ งายตอการคนควาและการนําความรูไปใชประโยชน 

5) การประยุกตใชเทคโนโลยี หมายถึง ผูบริหารและครูนําเอาเทคโนโลยีไปใชในการ
สืบคนความรู การปฏิบัติงาน  และพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ สรางความสะดวกและรวดเร็วใน
การติดตอสื่อสาร การรวบรวมขอมูล และการไดรับขอมูลนํามาใชไดทันการ ณ ทําใหเกิดประโยชนท้ัง
ดานการเรียนการสอน การบริหาร การบริการ และการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัย
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4 การสรางเครื่องมือ 
  3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
การศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัย มีดังนี้ 

3.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 255 7 
ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาจํานวน 130 แหง รวมประชากรท้ังสิ้น 1,221 คน จําแนกไดดังนี้  

1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 จํานวน 130 คน      

2) ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ี
เขต 1 จํานวน 1,091 คน   

3.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน ( Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 297 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 32 คน และครูผูสอนในสถานศึกษา 
265 คน ท้ังนี้ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) ดังนี้     

1) สุมกลุมตัวอยางตามจํานวนท่ีไดโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) ครั้งท่ี 1 โดยแบงตามตําแหนงงาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา 
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    2) สุมกลุมตัวอยางตามจํานวนท่ีไดโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) ครั้งท่ี 2 โดยแบงตามอําเภอ ไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอประจันตคาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอศรีมโหสถ 

3) สุมสถานศึกษาในแตละอําเภอ โดยกําหนดให ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) 
ดวยวิธีการจับฉลาก แสดงรายละเอียดดังตาราง 4  
 
ตาราง 4  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางผูบริหาร สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 จําแนกตามรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
จํานวน

สถานศึกษา 
จํานวนประชากร 

รวม 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

รวม 
ผูบริหาร ครูผูสอน ผูบริหาร ครูผูสอน 

เมืองปราจีนบุรี 31 31 326 357 8 79 87 
บานสราง 23 23 158 181 6 38 44 
ประจนัตคาม 34 34 267 301 8 65 73 
ศรีมหาโพธิ 32 32 276 308 8 67 75 
ศรีมโหสถ 10 10 64 74 2 16 18 

รวม 130 130 1,091 1,221 32 265 297 

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
           3.2.1 การสรางเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปจจัยการบริหาร
ท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหาร ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน 6 ปจจัย ไดแก  โครงสรางขององคการ  การพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน ภาวะผูนํา บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ การจูงใจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 46 ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน 5 ดาน ไดแก พลวัตการเรียนรู 
การปรับเปลี่ยนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช   
จํานวน 37 ขอ 
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ตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert, 1967, pp. 90-95) ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด        
ระดับ 4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
ระดับ 2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
ระดับ 1  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 
ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ี เก่ียวของ แลวนําเสนอตอ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
2) กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
3) สรางแบบสอบถามปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
4) เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะ 
5) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) 

โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (index of items objective congruence: 
IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ท้ังหมดจํานวน  83 ขอ ผลการหาคุณภาพใชได
ท้ังหมด 83 ขอ (รายละเอียดอยูท่ีภาคผนวก) 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย        
(1) นางสาววารุณี พยายาม 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหอย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
(ดานเนื้อหา)  

(2) นายอํานาจ บุญประเสริฐ 
ตําแหนง อาจารย 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานเนื้อหา)                     

(3) ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ ศุภจริยาวัตร 
ตําแหนง อาจารยพิเศษ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานภาษา) 
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(4) ดร.ลินดา นาคโปย 
ตําแหนง อาจารย 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานสถิติและวิจัย)  

(5) ดร.ปริญญา เรืองทิพย 
ตําแหนง อาจารย 
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ดานสถิติและวิจัย)  

6) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับประชากรท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง โดยเปนประชากรท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
รวมจํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจาก 6 โรงเรียน โรงเรยีนละ 5 คน ดังนี้   

(1) โรงเรียนชุมชนบานขอนขวาง อําเภอเมืองปราจีนบุรี  
(2) โรงเรียนบานเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี  
(3) โรงเรียนวัดอินทราราม อําเภอบานสราง   
(4) โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบํารุงวิทย) อําเภอประจันตคาม   
(5) โรงเรียนบานวังทะลุ อําเภอศรีมหาโพธิ 
(6) โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ  

7) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของเครื่องมือ 
โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 
ไดคาความเชื่อม่ันขอบแบบสอบถามปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เทากับ .97  

8) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป    
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
3.3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอความ

รวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการขออนุญาต
ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม  

3.3.2 ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงสถานศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 297 ชุด 

3.3.3 ผูวิจัยนํา แบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุม
ตัวอยางและบางสวนไดสงใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย จํานวน 297 ชุด 

3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
3.4.5 ผูวิจัยสงแบบสอบถามไป 297 ชุด ไดรับคืน 297 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล  
 

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหคาทางสถิติ
สําเร็จรูป ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้     

3.4.1 การวิเคราะหขอมูลสถานสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการคํานวณหา
คาความถ่ี (frequency) และหาคารอยละ (percentage) 

3.4.2 การวิเคราะหปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบรุ ีเขต 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มาคํานวณ
เพ่ือวิเคราะหแลวหาคาเฉลี่ย (mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปนรายขอ
แลวนํามาแปลความหมายของระดับปจจัยการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 
หนา 97) ดังนี้ 

4.51 – 5.00  หมายถึง  ปจจัยการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  ปจจัยการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปจจัยการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  ปจจัยการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  ปจจัยการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.4.3 การวิเคราะหความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (rating scale) 
มาคํานวณเพ่ือวิเคราะหแลวหาคาเฉลี่ย (mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
เปนรายขอ แลวนํามาแปลความหมายของระดับ องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามเกณฑ  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 97) ดังนี้ 

4.51 – 5.00   หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50  หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
2.51 – 3.50   หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.50   หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.4.4 การวิเคราะหความสัมพันธ (correlation) ของปจจัยการบริหารกับองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จากวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2542, หนา 197) ดังนี ้  
     คา  r  อยูในชวง .80 ถึง 1.00 หมายความวา  มีความสัมพันธตอกันสูงมาก 
    คา  r  อยูในชวง .60 ถึง .79   หมายความวา  มีความสัมพันธตอกันคอนขางสูง 
   คา  r  อยูในชวง .40 ถึง .59   หมายความวา  มีความสัมพันธตอกันปานกลาง 
   คา  r  อยูในชวง .20 ถึง .39   หมายความวา  มีความสัมพันธตอกันนอย 
   คา  r  อยูในชวง .01 ถึง .19   หมายความวา  มีความสัมพันธตอกันนอยมาก 
   คา  r  อยูในชวง 0             หมายความวา  ไมมีความสัมพันธตอกัน   
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    หากคา  r  มีคาบวก (+) หมายถึง  ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางบวก  
    หากคา  r  มีคาบวก (–)  หมายถึง  ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางลบ  

ทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยใชการทดสอบคาที ( t-test) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4.5 การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธีคัดเลือก
ตัวแปรเขาสมการพยากรณแบบเปนข้ันตอน (stepwise method) เพ่ือหาตัวแปรปจจัยการบริหารท่ีสงผล
ตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
โดยมีเกณฑพิจารณาตัวแปรเขาสมการดวยความนาจะเปนเทากับหรือนอยกวา .05 (P ≤  .05) และเกณฑ
พิจารณาตัวแปรออกจากสมการดวยความนาจะเปนเทากับหรือมากกวา .10 (P ≥  .10) โดยใชการทดสอบ
คาเอฟ (F-test) และการทดสอบคาที (t-test) ตามลําดับ 

 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติสําหรับการวิจัย ดังนี้  
  3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี  

(frequency) และคารอยละ (percentage) 
3.5.2 วิเคราะหระดับปจจัยการบริหารและระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สถิติท่ีใช คือ คาเฉลี่ย (mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3.5.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สถิติท่ีใช คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

3.5.4 วิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สถิติท่ีใช คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) แบบเปนข้ันตอน (stepwise method) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงกา ร
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาท่ี 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยการบริหาร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1                

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 
4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ ทางคาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
              X    แทน คะแนนเฉลี่ย  
              S.D.    แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              n     แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 t       แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
              S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
              R      แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
              R2  แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
              b       แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
              β      แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน   
                   p  แทน คาความนาจะเปน  (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน 
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 S.E.est  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 
          a  แทน  คาคงท่ี 

   F        แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
           * P ≤  .05  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  X  แทน ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
              X1    แทน ดานโครงสรางขององคการ 
              X2     แทน ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน             
  X3   แทน ดานภาวะผูนํา 
              X4  แทน ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
              X5   แทน ดานการจูงใจ 
              X6  แทน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              Y       แทน องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
              Y1     แทน ดานพลวัตการเรียนรู 
              Y2      แทน ดานการปรับเปลี่ยนองคการ 
              Y3     แทน ดานการเสริมความรูแกบุคคล 
              Y4    แทน  ดานการจัดการความรู 
  Y5    แทน  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
              r       แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

       y´  แทน สมการถดถอยพหคูุณในรูปคะแนนดิบ 
                  Z´ y แทน สมการถดถอยพหคูุณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา   
ตอนท่ี 1 ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาท่ี 

 
ตาราง 5  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
ตาราง 5  จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาท่ี  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
132 
165 

 
44.44 
55.56 

รวม 297 100.00 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
2. ระดับการศึกษา   
    ปริญญาตร ี 188 63.30 
    ปริญญาโท  109 36.70 
 รวม 297 100.00 
3. ประสบการณในการทํางาน 
     ไมเกิน 5 ป                                                       
     6-10 ป                                                           
     11-15 ป                                                                                             
     16 ปข้ึนไป  

 
83 
76 
81 
57 

 
27.95 
25.69 
27.27 
19.19 

รวม 297 100.00 
4. ตําแหนงหนาท่ี 
     ผูบริหาร                                                       
     ครูผูสอน                                                           

 
32 
265 

 
10.77 
89.23 

รวม 297 100.00 

 
            จากตาราง 5 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.56  
รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.44  ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 63.30 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 36.70 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 27.95 รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 
11-15 ป คิดเปนรอยละ 27.27 ตําแหนงหนาท่ีสวนใหญเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 89.23 รองลงมา
เปนผูบริหาร คิดเปนรอยละ 10.77 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยการบริหาร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตอนท่ี 2 ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหการศึกษา ปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ดานโครงสรางขององคการ 4.07 .56 มาก 3 
2. ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 4.03 .63 มาก 6 
3. ดานภาวะผูนํา 4.11 .54 มาก 1 
4. ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 4.05      .62 มาก 5 
5. ดานการจูงใจ 4.08 .60 มาก 2 
6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.06 .62 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.07 .58 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวา ปจจัยการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  
ไดแก ดานภาวะผูนํา (X =4.11) รองลงมา คือ ดานการจูงใจ ( X =4.08) และดานโครงสรางขององคการ 
( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ( X =4.03) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสถานศึกษา  
ตาราง 7  ดานโครงสรางขององคการ   
              

ดานโครงสรางขององคการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารท่ีลดข้ันตอน 
   การปฏิบัติงานใหมีความสะดวกและคลองตัว 

4.08 .80 มาก 4 

2. สถานศึกษาจัดโครงสรางของงานโดยคํานึงถึง 
   หลักการใชบุคลากรไดตรงกับความสามารถ 

4.26 .85 มาก 1 

3. สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีสงเสริมและเอ้ือ   
   ตอการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานจากผูท่ี   
   เก่ียวของ 

4.06 .78 มาก 5 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ดานโครงสรางขององคการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
4. สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการประสาน  
   งานกับหนวยงานภายนอกซ่ึงมีสวนสงเสริมและ 
   สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.81 .89 มาก 7 

5. สถานศึกษาจัดโครงสรางท่ีมีการมอบหมายงานและ 
   ความรับผิดชอบใหฝายตางๆ อยางชัดเจน 

4.02 .81 มาก 6 

6. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสรางขององคการท่ีมี 
   ความสอดคลองกับความตองการของบุคลากร 

4.12 .86 มาก 3 

7. สถานศึกษามีหลักการในการพิจารณาความดีความช   
   ท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผ 
   เปนหลัก 

4.14 .80 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.07 .56 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบวา ปจจัยการบริหารสถานศึกษาดานโครงสรางขององคการ โดยรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X =4.07) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย เรียงอันดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาจัดโครงสรางของงานโดยคํานึงถึงหลัก 
การใชบุคลากรไดตรงกับความสามารถ ( X =4.26) รองลงมา คือ สถานศึกษามีหลักการในการพิจารณา
ความดีความชอบท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนหลัก (X =4.14) และสถานศึกษา
มีการพัฒนาโครงสรางขององคการท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของบุคลากร ( X =4.12) สวนขอท่ี
มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกซ่ึงมีสวนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา ( X =3.81)  
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ตาราง 8  ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
              

ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรและ 
   ทีมงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และใหบุคลากรได 
   ใชศักยภาพอยางเต็มท่ี 

3.94 .85 มาก 8 

2. สถานศึกษากําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒน    
   บุคลากรและทีมงานไวอยางชัดเจน 

3.97 .81 มาก 7 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
3. สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการและ 
   ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
   ในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

4.01 .85 มาก 5 

4. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 
   บุคลากรและทีมงาน 

4.12 .80 มาก 1 

5. สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับ 
   การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

4.10 .382 มาก 2 

6. สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรโดยเนนใหตระหนักถึง 
   ความสําคัญของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน       
   และการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวน 

4.08 .84 มาก 3 

7. สถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
   และทีมงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 

4.07 .84 มาก 4 

8. สถานศึกษามุงพัฒนาบุคลากรและทีมงานโดย 
   การสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
   ซ่ึงกันและกัน 

4.01 .84 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.03 .63 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา ปจจัยการบริหารสถานศึกษาดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.03) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน ( X =4.12) รองลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน ( X =4.10) และสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรโดยเนนใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวน ( X =4.08) สวนขอท่ี
มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถ และใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี ( X =3.94)  
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ตาราง 9  ดานภาวะผูนํา 
 

ดานภาวะผูนํา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารกระตือรือรนและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน 
   ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

4.24 .77 มาก 2 

2. ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารจัดการและมี 
   ความสามารถใหครูเกิดความไววางใจในการบริหาร 
   งานและยึดถือเปนแบบอยางได 

4.09 .77 มาก 5 

3. ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรูของครู 

4.13 .85 มาก 4 

4. ผูบริหารจุดประกายความคิดใหครูมุงม่ันในการ 
   ทํางานใหสําเร็จ 

4.20 .78 มาก 3 

5. ผูบริหารใหความสนใจในกระบวนการและผล 
   การปฏิบัติงานของครู 

3.98 .84 มาก 7 

6. ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูปฏิบัติงาน 
   โดยใชความรูและเรียนรูจากการปฏิบัติงานเพ่ือ 
   มุงสูความเปนเลิศ 

3.96 .81 มาก 8 

7. ผูบริหารสามารถรวมวิเคราะหปญหารวมกับครู  
   และแนะแนวทางการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆ

4.25 .79 มาก 1 

8. ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการเปนท่ีประจักษตอ       
   คณะครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชน 

4.06 .80 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.11 .54 มาก  

 
 จากตาราง  9 พบวา ปจจัยการบริหาร สถานศึกษาดานภาวะผูนํา  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (X =4.11) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ผูบริหารสามารถรวมวิเคราะหปญหารวมกับครูและแนะแนวทาง 
การแกปญหาอุปสรรคตางๆ ( X =4.25) รองลงมา คือ ผูบริหารกระตือรือรนและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค ( X =4.24) และผูบริหารจุดประกายความคิดใหครูมุงม่ันในการทํางาน
ใหสําเร็จ ( X =4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในอันดับสุดทาย  คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครู
ปฏิบัติงานโดยใชความรูและเรียนรูจากการปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ ( X =3.96)  
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ตาราง 10  ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
 

ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเปนกันเอง 
   ระหวางบุคลากร 

3.97 .85 มาก 9 

2. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและนักเรียนมี 
   ความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

3.99 .81 มาก 8 

3. สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเอ้ืออาทร 
   และความไววางใจกัน 

4.03 .85 มาก 6 

4. สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดแสดงออกในสิ่งท่ี 
   ตนเองคิดวาเปนประโยชนตอสวนรวม 

4.14 .80 มาก 1 

5. สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของการทํางานเปน 
   ทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

4.12 .82 มาก 2 

6. สถานศึกษามีบรรยากาศแหงการศึกษาคนควา  
   การประดิษฐคิดคน การทดลอง และกลาคิด 
   กลาทําในสิ่งใหม  ๆ

4.10 .84 มาก 3 

7. สถานศึกษามีการสงเสริมวัฒนธรรมใหครูเกิดการ 
   เรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธและมีประสบการณ 
   รวมกัน 

4.09 .84 มาก 4 

8. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและนักเรียนรูจัก 
   ศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายใน 
   และภายนอกสถานศึกษา 

4.02 .80 มาก 7 

9. สถานศึกษามีวัฒนธรรมของการจัดการความรู 
   ในองคการท่ีเปนระบบ 

4.04 .84 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.05 .62 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบวา ปจจัยการบริหาร สถานศึกษาดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.05) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดแสดงออก
ในสิ่งท่ีตนเองคิดวาเปนประโยชนตอสวนรวม ( X =4.14) รองลงมา คือ สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศ
ของการทํางานเปนทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ( X =4.12) และสถานศึกษามีบรรยากาศแหงการ 
ศึกษาคนควา การประดิษฐคิดคน การทดลอง และกลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ  ( X =4.10) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเปนกันเองระหวางบุคลากร 
( X =3.97)  
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ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ตาราง 11  ดานการจูงใจ 
 

ดานการจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาครูและสงเสริม  
   ความกาวหนาของครูไดอยางชัดเจน 

3.98 .85 มาก 6 

2. สถานศึกษาใหความไววางใจ ใหเกียรติ และให 
   การยอมรับคณะครู 

4.01 .81 มาก 5 

3. สถานศึกษามีการยกยองและประกาศเกียรติคุณ 
   แกครูผูมีผลงานดีเดน 

4.05 .85 มาก 4 

4. สถานศึกษาไดกระตุนใหคณะครูกําหนดเปาหมาย 
   หรือทิศทางการทํางานชัดเจน 

4.16 .79 มาก 1 

5. สถานศึกษาไดมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถ 
   และเปนไปไดใหคณะครูปฏิบัติ 

4.14 .81 มาก 2 

6. สถานศึกษากระตุนและสงเสริมใหคณะครูมีการริเริ่ม 
   สรางสรรคสิ่งใหม  ๆ

4.12 .84 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.08 .60 มาก  

 
 จากตาราง  11 พบวา ปจจัยการบริหาร สถานศึกษาดานการจูงใจ โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (X =4.08) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาไดกระตุนใหคณะครูกําหนดเปาหมายหรือทิศทาง 
การทํางานชัดเจน  ( X =4.32) รองลงมา คือ สถานศึกษาไดมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถและ
เปนไปไดใหคณะครูปฏิบัติ ( X =4.14) และสถานศึกษากระตุนและสงเสริมใหคณะครูมีการริเริ่มสรางสรรค
สิ่งใหมๆ ( X =4.12) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาครู
และสงเสริมความกาวหนาของครูไดอยางชัดเจน ( X =3.98)  
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ตาราง 12  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในดานตางๆ ท่ีเปน 
   ประโยชนตอการบริหารจัดการดานการเรียนการสอ      
   และการวิจัย 

4.00 .84 มาก 7 

2. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ 
   ความรูอยางเปนระบบ 

4.02 .80 มาก 6 

3. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
   เพ่ือการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยาง 
   เหมาะสม 

3.99 .85 มาก 8 

4. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 
   ในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

4.03 .85 มาก 5 

5. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใช 
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การบริก  
   และการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.06 .84 มาก 4 

6. สถานศึกษาจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
   การสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับ 
   ความตองการของคณะครูและนักเรียน 

4.17 .78 มาก 1 

7. สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรจัดทํารายการ 
   สารสนเทศใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

4.15 .81 มาก 2 

8. สถานศึกษาจัดผูรับผิดชอบบํารุงรักษาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ และการพัฒนาระบบฐานขอมูลให 
   สามารถใชงานไดอยูเสมอ 

4.13 .83 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.06 .62 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา ปจจัยการบริหารสถานศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X =4.06) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของคณะครูและนักเรียน ( X =4.17) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรจัดทํารายการสารสนเทศใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู  
( X =4.15) และสถานศึกษาจัดผูรับผิดชอบบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบฐาน  
ขอมูลใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ (X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษาจัดให
บุคลากรไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ( X =3.99)  
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
ตอนท่ี 3 การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
ตาราง 13  โดยภาพรวม 
 

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ดานพลวัตการเรียนรู 4.02 .57 มาก 5 
2. ดานการปรับเปลี่ยนองคการ 4.06 .58 มาก 3 
3. ดานการเสริมความรูแกบุคคล 4.07 .54 มาก 2 
4. ดานการจัดการความรู 4.04 .57 มาก 4 
5. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 4.08 .58 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.05 .53 มาก  

 
            จากตาราง 13 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.05) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี  ( X =4.08) รองลงมา  คือ ดานการเสริม
ความรูแกบุคคล ( X =4.07) และดานการปรับเปลี่ยนองคการ ( X =4.06) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับ
สุดทาย คือ ดานพลวัตการเรียนรู ( X =4.02) 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ตาราง 14  ดานพลวัตการเรียนรู 
 

ดานพลวัตการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษามีความ 
   กระตือรือรนและมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความรู 
   และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

4.05 .80 มาก 4 

2. สถานศึกษาตระหนักและใหความสําคัญกับการ 
   แสวงหาองคความรูใหมอยูเสมอ 

4.23 .86 มาก 1 

3. สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมีการ 
   พูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูเสมอ 

4.03 .78 มาก 5 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ดานพลวัตการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
4. สถานศึกษามีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรู 
   ตลอดชีวิต และสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยาง 
   ตอเนื่องทุกระดับ 

3.78 .88 มาก 8 

5. สถานศึกษามีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรูการทํางานรวมกับครูในสถานศึกษาอ่ืน 

4.00 .81 มาก 6 

6. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรรับรูถึงการเปลี่ยนแป  
   และปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4.09 .86 มาก 3 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูของบุคลากร 
   ทีมงาน และการเรียนรูระดับกลุมเขาดวยกัน 

4.12 .81 มาก 2 

8. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความคิด 
   เชิงระบบอยางตอเนื่อง 

3.92 .85 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.02 .57 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานพลวัตการเรียนรู โดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.02) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาตระหนักและใหความสําคัญกับการแสวงหา
องคความรูใหมอยูเสมอ ( X =4.23) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูของบุคลากร 
ทีมงาน และการเรียนรูระดับกลุมเขาดวยกัน ( X =4.12) และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง ( X =4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในอันดับสุดทาย  
คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูตลอดชีวิตและสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องทุกระดับ ( X =3.78)  
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ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ตาราง 15  ดานการปรับเปลี่ยนองคการ 
 

ดานการปรับเปลี่ยนองคการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศนเหมาะสมกับ 
   สภาพแวดลอมขององคการ 

4.02 .88 มาก 4 

2. สถานศึกษามีการกําหนดกลยุทธท่ีสามารถปฏิบัติ 
   ไดจริง 

4.30 .72 มาก 1 

3. สถานศึกษามีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความ  
   รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน และมีระบบ         
   การทํางานแบบกระจายอํานาจ 

3.98 .82 มาก 5 

4. สถานศึกษามีการประเมินและนําขอมูลยอนกลับ    
   ไปใชในการปรับปรุงแกไขงานในสถานศึกษา 

4.06 .83 มาก 3 

5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ  
   ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.90 .80 มาก 6 

6. สถานศึกษามีการสงเสริมการคิดริเริ่ม กลาคิดกลาทํา 
   ในสิ่งใหมๆ และกลาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

3.89 .80 มาก 7 

7. สถานศึกษามีการประเมินผลงานโดยผูบริหารให 
   ความสําคัญและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีองคความรู  
   และสรางสรรคสิ่งใหม 

4.26 .77 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.06 .58 มาก  

 
 จากตาราง  15 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการปรับเปลี่ยนองคการ 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.06) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการกําหนดกลยุทธท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดจริง ( X =4.30) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประเมินผลงานโดยผูบริหารใหความสําคัญและ
ใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีองคความรูและสรางสรรคสิ่งใหม ( X =4.26) และสถานศึกษามีการประเมินและ
นําขอมูลยอนกลบัไปใชในการปรับปรุงแกไขงานในสถานศึกษา  ( X =4.06) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูใน
อันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการสงเสริมการคิดริเริ่ม กลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ และกลาเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลง ( X =3.89)  
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ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ตาราง 16  ดานการเสริมความรูแกบุคคล 
 

ดานการเสริมความรูแกบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษากระตุนใหบุคลากรคนหาจุดเดนและ    
   จุดดอยเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

4.04 .82 มาก 4 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาขยายขีดความสามารถ     
   ในการเรียนรูของบุคลากร และสามารถปรับเปลี่ยน   
   ใหเขากับวัฒนธรรมของสถานศึกษา 

4.19 .83 มาก 2 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรโดยการสราง 
   วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกัน 
   และกัน 

3.94 .81 มาก 7 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลและติดตามความ  
   เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองของ 
   บุคลากรท่ีสงผลตอองคการ 

4.21 .77 มาก 1 

5. สถานศึกษาสงเสริมและเปดโอกาสใหผูปกครอง  
   และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารงาน    
   ของสถานศึกษา 

4.02 .81 มาก 6 

6. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาวิธีท่ีจะ 
   เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอก 
   สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

4.09 .85 มาก 3 

7. สถานศึกษามุงพัฒนาบุคลากรใหเปนกลไกสําคัญ     
   ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 

4.04 .82 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.07 .54 มาก  

 
 จากตาราง 16 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการเสริมความรูแกบุคคล 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.07) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการประเมินผลและติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีสงผลตอองคการ ( X =4.21) รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีการพัฒนาขยายขีดความสามารถในการเรียนรูของบุคลากร และสามารถปรับเปลี่ยนให
เขากับวัฒนธรรมของสถานศึกษา ( X =4.19) และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาวิธีท่ีจะเรียนรู
จากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง ( X =4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
อยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรโดยการสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารซ่ึงกันและกัน ( X =3.94)  
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ตาราง 17  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ตาราง 17  ดานการจัดการความรู 
 

ดานการจัดการความรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีการรวบรวมพัฒนาองคความรูใหม   
   อยางตอเนื่อง 

4.03 .87 มาก 5 

2. สถานศึกษามีการจัดองคความรูใหมใหแกบุคลากร  
   โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

4.06 .77 มาก 4 

3. สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรูรวมกับ 
   สถานศึกษาอ่ืน 

4.10 .86 มาก 3 

4. สถานศึกษามีการสรางทีมงานการจัดการความรู       
   ในสถานศึกษา 

4.16 .79 มาก 1 

5. สถานศึกษาไดจัดใหบุคลากรและทีมงานนําความรู     
   ท่ีไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

3.94 .84 มาก 7 

6. สถานศึกษามีการจัดเก็บความรูเปนระบบและ 
   สามารถสืบคนไดงาย  

4.12 .85 มาก 2 

7. สถานศึกษาสามารถนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง  
   รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

3.94 .80 มาก 7 

8. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานการ 
   จัดการความรูในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

3.98 .86 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.04 .57 มาก  

 
จากตาราง 17 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการจัดการความรู โดยรวม

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.04) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการสรางทีมงานการจัดการความรู ใน
สถานศึกษา ( X =4.16) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดเก็บความรูเปนระบบและสามารถสืบคนไดงาย 
( X =4.12) และสถานศึกษามีการสรางเครือขายความรูรวมกับสถานศึกษาอ่ืน  ( X =4.10) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายและมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ สถานศึกษาไดจัดใหบุคลากรและทีมงานนําความรู
ท่ีไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน  และ สถานศึกษาสามารถนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
และทันตอเหตุการณ ( X =3.94)  
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ตาราง 18  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ตาราง 18  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บความรู 
   อยางเปนระบบ 

4.11 .79 มาก 3 

2. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีเพ่ือการ 
   เรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

4.00 .81 มาก 7 

3. สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําสารสนเทศ 
   ใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

4.07 .84 มาก 4 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใช   
   เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการบริการอยางมี 
   ประสิทธิภาพ 

4.03 .85 มาก 6 

5. สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด 
   หาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

4.05 .84 มาก 5 

6. สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัยและ 
   พรอมสําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรูอยูเสมอ 

4.17 .78 มาก 1 

7. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
   ประโยชนในทางการบริหารองคการ 

4.15 .80 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.08 .58 มาก  

 
 จากตาราง 18 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.08) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลยีให
ทันสมัยและพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรูอยูเสมอ ( X =4.17) รองลงมา คือสถานศึกษา
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนในทางการบริหารองคการ  ( X =4.15) และสถานศึกษามี
การใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ ( X =4.11) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในอันดับสุดทาย  
คือ สถานศึกษาจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
( X =4.00) 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

123 
 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
ตอนท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1                
 การวิเคราะหปจจัยการบริหารสถานศึกษาท่ีสัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามวัตถุประสงคของ การวิจัยขอ 3 
ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา และทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนด
ไววา “ปจจัยการบริหาร มีความสัมพันธในทางบวกกับ องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1”  
 
ตาราง 19  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 
X1 1.00       
X2 .929* 1.00      
X3 .891* .928* 1.00     
X4 .914* .982* .927* 1.00    
X5 .905* .955* .912* .976* 1.00   
X6 .894* .957* .906* .977* .992* 1.00  
Y .939* .949* .925* .931* .911* .913* .953* 

** P ≤  .05 
 
 จากตาราง 1 9 พบวา  ปจจัยการบริหาร กับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ กันในทางบวกอยูในระดับ 
สูงมาก (rxy=.953) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามรายดานพบวา  ท้ัง 6 ปจจัยตาง
มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ คือ ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน (rx2y=.949) ดานโครงสราง
ขององคการ  (rx1y=.939) ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ (rx4y=.931) ดานภาวะผูนํา (rx3y=.925) 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (rx6y=.913) และดานการจูงใจ (rx5y=.911)  
 ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษามีความสัมพันธกัน จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดกําหนดไว 
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ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
ตอนท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

การวิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 4 ผูวิจัย
ใชการสรางสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเปนข้ันตอน (stepwise method) 
โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ วาปจจัยการบริหารดานใดบางท่ีรวมกันทํานายการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดดีท่ีสุดตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
และทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไววา  
“ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1” 
 
ตาราง 20  การคนหาตัวแปรพยากรณท่ีใชในการพยากรณองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
               

ตัวแปร R R2 Adjusted 
R2 

S.E.est F sig 

X2 .949 .901 .901 .16950 2687.727 .000 
X2  X1 .962 .925 .924 .14828 91.516 .000 
X2  X1  X3 .966 .933 .932 .14042 34.832 .000 
X2  X1  X3  X4 .966 .934 .933 .13966 4.172 .042 

* P ≤  .05 
 
 จากตาราง 20 พบวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน ตัวแปรพยากรณ (X) 
จํานวน 4 ตัว จากท้ังหมด 6 ตัว มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณตั้งแต .949 ถึง .966 นั่นคือ เม่ือนํา
ปจจัยดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ( X2) เพียงดานเดียวเขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .949 มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ .901 เม่ือเพ่ิมปจจัยดานโครงสราง
ขององคการ (X1) เขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .962 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณเทากับ .925 เม่ือเพ่ิมปจจัยดานภาวะผูนํา ( X3) เขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .966 มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ .933 และเม่ือเพ่ิมปจจัยดาน
บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ (X4) เขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 
.966 มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ .934 ท้ังนี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปจจัยการบริหารท่ีสามารถพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มี 4 ปจจัย ไดแก 
ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน  ดานโครงสรางขององคการ  ดานภาวะผูนํา  ดานบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคการ 
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 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความแตกตางของปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 
ตาราง 21  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู 
ตาราง 21  ของสถานศึกษา  
 

modal ss df MS F sig 
resgression 80.004 4 20.001 1025.386 .000 
residual 5.696 292 .020   
total 85.699 296    

** P ≤  .05 
  

 จากตาราง 21 การวิเคราะหคาความแปรปรวนปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท้ัง 4 ปจจัย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตอไป 
 
ตาราง 22  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู 
ตาราง 22  ของสถานศึกษา  
    

ตัวแปร b S.E.b β t     sig 

คาคงท่ี (a)    .342 .067 - 5.119* .000 
ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน (x2)  
ดานโครงสรางขององคการ (x1)  
ดานภาวะผูนํา (x3)  
ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ (x4) 

.452 

.345 

.261 
-.145 

.075 

.040 

.042 

.071 

.533 

.361 

.265 
-.168 

6.005* 
8.642* 
6.243* 
-2.043* 

.000 

.000 

.000 

.042 
R = .966, R2 = .934, S.E.est = .13966, F = 4.172, p = .042 

** P ≤  .05 
  

จากตาราง 22 พบวา จากปจจัยการบริหาร ท้ังหมด 6 ปจจัย มีจาํนวน 4 ปจจัยท่ีสงผลตอ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
คือ ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ดานโครงสรางขององคการ  ดานภาวะผูนํา  ดานบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคการ ปจจัยท้ัง 4 สามารถพยากรณการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ี .966 เม่ือพิจารณา
ประสิทธิภาพในการพยากรณในภาพรวมพบวา ปจจัยการบริหารดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
ดานโครงสรางขององคการ  ดานภาวะผูนํา  ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ สามารถพยากรณ
การบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 93.40  
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 ปจจัยการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ .452, .345, .261, -.145 ตามลําดับ   
มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ .533, .361, .265, -.168 ตามลําดับ 
และมีคาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ .342 เขียนเปนสมการพยากรณได ดังนี ้ 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบได  ดังนี้  
     y´ = a + bx 
     y´ = .342 + .452X2 + .345X1 + .261 X3 – .145X4  
  สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานได ดังนี้  
     Z´y = .533X2 + .361X1 + .265X3 – .168X4 
 

จากการวิเคราะหขอมูลและนําคาสถิติตางๆ มาสรางสมการพยากรณความเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา พบวา ปจจัยการบริหารดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ดานโครงสราง
ขององคการ ดานภาวะผูนํา และดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ เปนปจจัยการบริหารท่ีสงผล
ตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา เปนตัวพยากรณท่ีดีท่ีสุด สามารถรวมพยากรณองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดรอยละ 
93.40 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดกําหนดไว 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซ่ึงสรุปตามลําดับดังนี้ 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี ้

1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

2) เพ่ือศึกษาระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   

4) เพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

1) ปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก 

2) ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก 

3) ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธในทางบวกกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

4) ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 255 7 
ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาจํานวน 130 แหง รวมประชากรท้ังสิ้น 1,221 คน จําแนกไดดังนี้  

(1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 จํานวน 130 คน      

(2) ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 จํานวน 1,091 คน   

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

128 
 

2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน ( Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 297 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 32 คน และครูผูสอนในสถานศึกษา 
265 คน ซ่ึงไดโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปจจัยการบริหาร
ท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน 6 ปจจัย ไดแก โครงสรางขององคการ การพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน ภาวะผูนํา บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ การจูงใจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน  5 ดาน ไดแก  พลวัตการเรียนรู  
การปรับเปลี่ยนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน  ดังนี้ 

1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอความ
รวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการขออนุญาต
ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม  

2) ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 297 ชุด 

3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
และบางสวนไดสงใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย จํานวน 297 ชุด 

4) นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม  และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี้ 
1) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการคํานวณ

คาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) 
2) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ คา (rating scale) 
มาคํานวณเพ่ือวิเคราะหแลวหาคาเฉลี่ย (mean) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
เปนรายขอ 
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3) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
มาคํานวณเพ่ือวิเคราะหแลวหาคาเฉลี่ย (mean) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
เปนรายขอ 

4) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จากการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

5) วิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) โดยใชวิธีแบบเปนข้ันตอน (stepwise method) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.56 รองลงมา
เปนเพศชาย รอยละ 44.44 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 63.30 รองลงมา อยูใน
ระดับปริญญาโท รอยละ 36.70 ประสบการณในการทํางานสวนใหญไมเกิน 5 ป รอยละ 27.95 รองลงมา 
คือ ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป รอยละ 27.27 และตําแหนงหนาท่ีสวนใหญเปนครูผูสอน  
รอยละ 89.23 รองลงมาเปนผูบริหาร รอยละ 10.77 
 5.1.2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.07) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดย เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ไดแก ดานภาวะผูนํา  ( X =4.11) 
รองลงมา คือ ดานการจูงใจ ( X =4.08) และดานโครงสรางขององคการ ( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยู
ในอันดับสุดทาย คือ ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ( X =4.03) 
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
 1) ดานโครงสรางขององคการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.07) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาจัดโครงสรางของงานโดยคํานึงถึงหลัก การใชบุคลากรไดตรงกับความสามารถ 
( X =4.26) รองลงมา คือ สถานศึกษามีหลักการในการพิจารณาความดีความชอบท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนหลัก ( X =4.14) และสถานศึกษามีการพัฒนาโครงสรางขององคการ
ท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของบุคลากร  ( X =4.12) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในอันดับสุดทาย  
คือ สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการประสานงานกับหนวยงานภายนอกซ่ึงมีสวนสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา ( X =3.81) 
 2) ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.03) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ได
ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ( X =4.12) 
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รองลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
( X =4.10) และสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรโดยเนนใหตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวน ( X =4.08) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับ
สุดทาย คือ สถานศึกษามีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี ( X =3.94) 
  3) ดานภาวะผูนํา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.11) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ  
ผูบริหารสามารถรวมวิเคราะหปญหารวมกับครูและแนะแนวทางการแกปญหาอุปสรรคตางๆ ( X =4.25) 
รองลงมา คือ ผูบริหารกระตือรือรนและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ันใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
( X =4.24) และผูบริหารจุดประกายความคิดใหครูมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ ( X =4.20) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูปฏิบัติงานโดยใชความรูและเรียนรู
จากการปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ ( X =3.96) 
 4) ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.05) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ได
ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดแสดงออกในสิ่งท่ีตนเองคิดวาเปนประโยชนตอสวนรวม 
( X =4.14) รองลงมา คือ สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของการทํางานเปนทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ( X =4.12) และสถานศึกษามีบรรยากาศแหงการ ศึกษาคนควา การประดิษฐคิดคน การทดลอง 
และกลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ ( X =4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษา
มีสภาพบรรยากาศของความเปนกันเองระหวางบุคลากร ( X =3.97) 
 5) ดานการจูงใจ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.08) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ  
สถานศึกษาไดกระตุนใหคณะครูกําหนดเปาหมายหรือทิศทางการทํางานชัดเจน ( X =4.32) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาไดมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถและเปนไปไดใหคณะครูปฏิบัติ ( X =4.14) และ
สถานศึกษากระตุนและสงเสริมใหคณะครูมีการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ ( X =4.12) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
อยูในอันดับสุดทาย  คือ สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาครูและสงเสริมความกาวหนาของครูได
อยางชัดเจน ( X =3.98) 
 6) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.06) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียง อันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้  
อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของคณะครูและนักเรียน ( X =4.17) รองลงมา คือ สถานศึกษาสนับสนุนให
บุคลากรจัดทํารายการสารสนเทศใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู ( X =4.15) และสถานศึกษา
จัดผูรับผิดชอบบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถใชงานได
อยูเสมอ ( X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษาจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ( X =3.99) 
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 5.1.3 ผลการศึกษาองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.05) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ไดแก ดานการประยุกตใช
เทคโนโลย ี( X =4.08) รองลงมา คือ ดานการเสริมความรูแกบุคคล ( X =4.07) และดานการปรับเปลี่ยน
องคการ ( X =4.06) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานพลวัตการเรียนรู ( X =4.02)   
 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
 1) ดานพลวัตการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.02) และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
สถานศึกษาตระหนักและใหความสําคัญกับการแสวงหาองคความรูใหมอยูเสมอ ( X =4.23) รองลงมา 
คือ สถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรูของบุคลากร ทีมงาน และการเรียนรูระดับกลุมเขาดวยกัน  
( X =4.12) และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 
( X =4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตและสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องทุกระดับ ( X =3.78) 
 2) ดานการปรับเปลี่ยนองคการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.06) และ
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการกําหนดกลยุทธท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง ( X =4.30) รองลงมา คือ  
สถานศึกษามีการประเมินผลงานโดยผูบริหารใหความสําคัญและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีองคความรูและ
สรางสรรคสิ่งใหม ( X =4.26) และสถานศึกษามีการประเมินและนําขอมูลยอนกลับไปใชในการปรับปรุง
แกไขงานในสถานศึกษา ( X =4.06) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการสงเสริม
การคิดริเริ่ม กลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ และกลาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ( X =3.89) 

3) ดานการเสริมความรูแกบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.07) และ
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการประเมินผลและติดตามความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรท่ีสงผลตอองคการ ( X =4.21) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนาขยายขีดความสามารถ
ในการเรียนรูของบุคลากร และสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับวัฒนธรรมของสถานศึกษา ( X =4.19) 
และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาวิธีท่ีจะเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาตนเอง ( X =4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย  คือ สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรโดยการสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน ( X =3.94) 

4) ดานการจัดการความรู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.04) และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
สถานศึกษามีการสรางทีมงานการจัดการความรูในสถานศึกษา ( X =4.16) รองลงมา คือ สถานศึกษา
มีการจัดเก็บความรูเปนระบบและสามารถสืบคนไดงาย ( X =4.12) และสถานศึกษามีการสรางเครือขาย
ความรูรวมกับสถานศึกษาอ่ืน ( X =4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายและมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 
สถานศึกษาไดจัดใหบุคลากรและทีมงานนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน และ สถานศึกษา
สามารถนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ ( X =3.94) 
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 5) ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.08) และ
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
อันดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัยและพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและ
การเรียนรูอยูเสมอ ( X =4.17) รองลงมา คือสถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนใน
ทางการบริหารองคการ ( X =4.15) และสถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ 
( X =4.11) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในอันดับสุดทาย  คือ สถานศึกษาจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ( X =4.00) 
  5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยการบริหาร กับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ กันใน
ทางบวกอยูในระดับสูงมาก (rxy=.953) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว 

5.1.5 ผลการศึกษาปจจัยการบริหารสถานศึกษาท้ังหมด 6 ปจจัย มีจาํนวน 4 ปจจัยท่ีสงผล
ตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 ท่ีดีอันดับแรก คือ ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน รองลงมา คือ ดานโครงสรางขององคการ 
ดานภาวะผูนํา ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ ตามลําดับ ซ่ึงปจจัยท้ัง 4 นี้ สามารถพยากรณ
การบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ี .966 เม่ือพิจารณาน้ําหนักการพยากรณในภาพรวมพบวา ปจจัยการ
บริหารดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ดานโครงสรางขององคการ ดานภาวะผูนํา ดานบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองคการ สามารถพยากรณการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาได
รอยละ 93.40  
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษ า 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุ ีเขต 1 มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปราย ดังนี ้

5.2.1 จากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ท้ังนี้ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน สารรัตนะ ( 2545, บทคัดยอ) ซ่ึงไดศึกษาปจจัยทางการบริหารกับ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม  
ศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9 พบวาทุกปจจัยทางการบริหารท่ีศึกษามีผลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ลือชัย จันทรโป (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพของ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  
พบวา สภาพของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก
ในประเทศไทยในภาพรวมตามความคิดเห็นของผูบริหารพบวาอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุญธรรม โบราณมูล (2548, หนา 73-74) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา ปจจัยทางการบริหารมีคาเฉลี่ย
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี ผองแผว (2548, หนา 127-128) ไดศึกษา
ปจจัยการบริหารท่ีเอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนโนนสะอาด 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต 2 พบวา ปจจัยการบริหารท่ีเอ้ือตอการเปนองคการแหง
การเรียนรูในโรงเรียน มีคาเฉลี่ย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธีรพงษ วงษหนองหอย (2552, หนา 67-69) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ปจจัย
ทางการบริหารมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วรุณี ดวงจําปา (2554, 
หนา 130-133) ไดศึกษาปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รูสนา นียาโม (2556, หนา 149) ไดศึกษาปจจัยการ
บริหารท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
พบวา ปจจัยทางการบริหารมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรุี  เขต 1 มีการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ตามนโยบายการศึกษา  
แผนการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยผูบริหาร สถาน ศึกษา
มีวิสัยทัศน มีการตัดสินใจท่ีดี ถูกตองและเหมาะสม มีการประสานงานท่ีดี ท้ังในโรงเรียน และชุมชน 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพรอมท่ีจะเปน
ผูนําในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลีย่นกระบวนทัศนของการบริหารจัดการ  สงเสริมใหบุคคลมีความรู
ความเขาใจ และมีทักษะการจัดการกระบวนการเรียนรูเพ่ือการศึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต จัดการใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดีมีคุณภาพเปนท่ีนาภูมิใจแกผูปกครอง
และผูบริหารเปดโอกาสใหหลายฝายมีสวนรวมกํากับ ดูแล สนับสนุน พรอมกับใหมีบทบาทในการกําหนด
ทิศทางการจัดการศึกษา (บุญคํ่า รักษาศรี, 2546, หนา 18) สอดคลองกับ สุนีย ทองหอ (2548, หนา 16) 
กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการทํากิจกรรมตางๆ ภายใตการดําเนินการของผูบริหารสถานศึกษา
ซ่ึงการดําเนินการนั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคของการใหการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองอาศัย
ความรู ความเขาใจในเรื่องกระบวนการบริหารสถานศึกษาและรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัด
กิจกรรมตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ การบริหารสถานศึกษาจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเพราะเปนเรื่อง
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการท่ีมุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและ
เพ่ือความอยูรอดขององคการ สอดคลองกับ จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 9) ท่ีกลาววา การบริหาร
เปนวิชาชีพเพราะเปนการทํางานท่ีตองอาศัยวิชาความรู ความชํานาญ ผูท่ีจะเปนนักบริหารโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเปนผูมีความรูและทักษะเก่ียวกับศาสตรทางการบริหาร จึงจะ
เปนผูนําทางการบริหาร และสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหองคการ
เจริญกาวหนาไปดวยดี ดังนั้น จะเห็นไดวาการบริหารสถานศึกษาเปนหนาท่ีของผูบริหารและผูท่ีจะ
เปนนักบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งนักบริหารสถานศึกษา จําเปนตองเปนผูมีความรูและทักษะเก่ียวกับ
ศาสตรทางการบริหาร จึงจะเปนผูนําทางการบริหารและสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาว จึง สงผลใหปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
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 5.2.2 จากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 เม่ือจัดเรียงอันดับตามคาเฉลี่ย พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ย
อยูในอันดับท่ีหนึ่ง และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญธรรม โบราณมูล 
(2548 , หนา 73-74) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนเทศบาล  
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  โพธิยา คําผิว (2548 , หนา 60-61) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย 
เขต 1 พบวา ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ มนตรี ผองแผว (2548 , หนา 128-130) ไดศึกษาปจจัยการบริหารท่ีเอ้ือตอการเปนองคการแหง
การเรียนรูในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  
เขต 2 พบวา ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยโดย ภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมาก และ
พบวาเปนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับท่ีสองท่ีเอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ธีรพงษ วงษหนองหอย ( 2552, หนา 67) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารท่ี
สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 5 พบวา ปจจัยทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดานภาวะผูนําทางวิชาการ มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเปนลําดับท่ีหนึ่งและอยูในระดับมาก 
 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 ไดดําเนินงานตามนโยบายการศึกษา แผนการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ มีความกระตือรือรน  ปฏิบัติงานดวยความมุงม่ันใหเกิดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค  มีการบริหารงานและยึดถือเปนแบบอยาง สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของครู โดยมีรปูแบบการบริหารจัดการ  มีความสามารถใหครูเกิดความไววางใจ ใหความสนใจ
ในกระบวนการและผลการปฏิบัติงานของครูสงเสริม พรอมท้ังสนับสนุนใหครูปฏิบัติงานโดยใชความรู
และเรียนรูจากการปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ  เปนผูนําทางวิชาการเปนท่ีประจักษตอคณะครู 
นักเรียน โรงเรียน และชุมชน สามารถรวมวิเคราะหปญหารวมกับครู และสามารถแนะแนวทางการแก 
ปญหาอุปสรรคตางๆ  ใหกับผูอ่ืนได ดังท่ี ขวัญใจ ขุนทํานาย  (2553, หนา  7) ไดกลาวถึงผูบริหาร
สถานศึกษาในบทบาท ผูนําทางวิชาการ ไววา เปนการแสดงบทบาทหนาท่ีอยางสรางสรรคท่ีสามารถ
โนมนาว จูงใจ หรือชี้นําใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเก่ียวของเขาใจ และตระหนักในจุดมุงหมาย
ของการจัดการศึกษา เกิดการรวมพลังประสานสัมพันธกันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและงานวิชาการซ่ึง
เก่ียวของโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนอันเปนภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี ภาวะผูนํา ทางวิชาการ 
สามารถพัฒนาองคกรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี มีคุณภาพ เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาหารือและ
ดูแลใหทุกฝายเขามามีสวนรวม และเปนแกนหลักในทุกข้ันตอนของการดําเนินการพัฒนาองคกร  
(สุนันทา เลาหนันห, 2541, หนา 49) จึงเห็นไดวา ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความมุงม่ัน 
อุทิศตนเพ่ือใหสมาชิกปฏิบัติงานสําเร็จไปตามวิสัยทัศนขององคการ และประสานวิสัยทัศนของบุคคล 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสอนงาน สอนทักษะ พรอมสอนคุณธรรม รวมท้ังเปนผูชวยเหลือ 
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สนับสนุนเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  จากเหตุผลดังกลาวจึง สงผลใหปจจัย
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 ดานภาวะผูนํา 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากและอยูในอันดับท่ีหนึ่งเม่ือจัดเรียงอันดับตามคาเฉลี่ย 
 5.2.3 จากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบรุ ีเขต 1 เม่ือจัดเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยพบวา ปจจัยดานการพัฒนา
บุคลากรและทีมงานมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย แตมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญธรรม โบราณมูล (2548 , หนา 73-74) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหง
การเรียนรูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน  พบวา ปจจัยการบริหาร
ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
โพธิยา คําผิว (2548, หนา 60-61) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ในโรงเรียน
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 พบวา ปจจัยการบริหารดานการพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  มนตรี ผองแผว  
(2548, หนา 127-128) ไดศึกษาปจจัยการบริหารท่ีเอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน
กลุมเครือขายโรงเรียนโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธาน ีเขต 2 พบวา ปจจัยการ
บริหารดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธีรพงษ วงษหนองหอย (2552, หนา 67-69) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา  
ปจจัยการบริหารดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ รูสนานี ยาโม (2556, หนา 149) ไดศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  พบวา ปจจัยการบริหารดานการพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับดานอ่ืน  ๆ
จะเห็นไดวาดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย  
 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 ไดมีนโยบายและมาตรการในการพัฒนา การมุงเพ่ิมขีดความสามารถและการใชศักยภาพ
ยังไมเต็มท่ี การจัดการเรียนการสอนอาจยังไมไดคํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการและจําเปนท่ีแทจริง รวมถึงการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรและ
ทีมงานท่ีอาจยังไมชัดเจนในดานการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานยังไมไดปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไขยังไมไดมีการปฏิบัติอยางจริงจังเทาท่ีควร จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหปจจัยการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาบุคลากร
และทีมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายแตมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
 5.2.4 ผลการศึกษาองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศศกร ไชยคําหาญ (2550, หนา 215-218) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยโดย 
รวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รูสนานี ยาโม (2556, หนา 149) ไดศึกษาปจจัยการบริหาร
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ท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  พบวา 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
จําเริญ จิตรหลัง (2550, หนา 146-149) ไดศึกษาปจจัยการจัดการความรูท่ีสงผลตอองคการแหงการ
เรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต พบวา องคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โพธิยา คําผิว 
(2548, หนา 60-61) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ในโรงเรียนอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต 1 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญธรรม โบราณมูล (2548 , หนา 73-74) 
ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีด ีสนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูตามความตองการขององคการ 
สงเสริมใหบุคลากรในองคการเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีการพัฒนาท้ังดานความคิดและจิตใจ  
มีการถายโอนความรูสูบุคคลใหแกกันอยางท่ัวถึงและมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีการแกปญหาการ
ปฏิบัติงานอยางสรางสรรค รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนางาน
อยางตอเนื่องไปสูเปาหมายรวมกันขององคการ พรอมท้ังมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
อยูตลอดเวลา ซ่ึงอยูภายใตองคการท่ีมีบรรยากาศการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือ
ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และมีการรวมกันวิเคราะหความตองการ การกําหนดเปาหมายรวมกัน 
แสวงหาวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ  
(2549, หนา 157) กลาววา องคการแหงการเรียนรู  คือ องคการท่ีมุงเนนและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมี
ความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือศักยภาพของตนเองและขององคการ ท้ังนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ัง ทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง วัฒนธรรม ภายใต
สภาวะท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยากแกการพยากรณวาจะเกิดอะไรข้ึน แตละคนจึงพัฒนา
ตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูอยูตลอดเวลา  เพราะความรูท่ีเคยมีมาในอดีตถูกทาทายโดยความรูใหมท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา สอดคลองกับ อภิชัย เทิดเทียนวงษ และคนอ่ืนๆ (2547, หนา 17) กลาววา องคการ
แหงการเรียนรู คือ องคการท่ีมีกระบวนการท่ีมุงเนน กระตุน เรงเรา และจูงใจใหสมาชิกทุกคนในองคการ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมและขยายศักยภาพของตนเองและขององคการ
ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  ใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยอาศัยรูปแบบของ
การทํางานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบท่ีจะประสาน ซ่ึงกัน
เพ่ือใหเกิดเปนความสามารถและความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนตลอดไป จากเหตุผลดังกลาว
จึงอาจเปนสาเหตุสงผลใหองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
 5.2.5 ผลการศึกษาองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เม่ือจัดเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา ดานการประยุกตใช
เทคโนโลย ีมีคาเฉลี่ยอยูในลําดับท่ีหนึ่ง และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศศกร ไชยคําหาญ (2550, หนา 215-218) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
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ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รูสนานี ยาโม (2556, หนา 149) ไดศึกษา
ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการประยุกตใชเทคโนโลย ีมีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จําเริญ จิตรหลัง (2550, หนา 146-149) ไดศึกษาปจจัยการ
จัดการความรูท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โพธิยา คําผิว (2548, หนา 60-61) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการประยุกตใชเทคโนโลย ีมีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญธรรม โบราณมูล (2548, หนา 73-74) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการประยุกตใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก 
 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 มีระบบฐานขอมูลในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนและ
การวิจัย มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ โดยการจัดใหบุคลากรไดใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การบริการและการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู มีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับ
ความตองการของคณะครูและนักเรียน จัดผูรับผิดชอบบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ และสนับสนุนใหบุคลากรจัดทํารายการสารสนเทศใหมๆ 
เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู สอดคลองกับ มารคอรท (Marquardt, 2002, pp. 158-165) กลาววา
การท่ีโรงเรียนมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใชรวมกับการเรียนรู จะสรางความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอ 
สื่อสาร การรวบรวมขอมูล และการไดรับขอมูลนํามาใชไดทันการทําใหเกิดประโยชนท้ังดานการเรียน
การสอน การบริการ การบริหาร และการดําเนินงานตางๆ โรงเรียนควรมีการสนับสนุนใหครูในโรงเรียน
ไดมีโอกาสเรียนรูและเพ่ิมทักษะในการนําเอาเทคโนโลยีไปใชในการสืบคน จัดเก็บ และถายโอนความรู
เปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมีตอการเรียนรูเชิงองคการ ชวยปรับปรุงการปฏิบัติงาน สามารถ
ใหความชวยเหลือไดทันเวลา ทําใหเขาถึงสารสนเทศ วิธีการ เครื่องมือ และการตัดสินใจไดตลอดเวลา 
รวมถึงใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใหผูชํานาญการในการสอนแนะเปนพ่ีเลี้ยง ชวยเรงการฝก 
อบรมในงาน และพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพตอสถานศึกษา จากเหตุผลดังกลาว เทคโนโลยีเขามา
มีบทบาทอยางมากจึงสงผลใหองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในลําดับท่ีหนึ่ง 
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 5.2.6 ผลการศึกษาองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เม่ือจัดเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยพบวา ดานพลวัตการเรียนรู
มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายแตมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศศกร ไชยคําหาญ (2550, หนา 215-218) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานพลวัตการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รูสนานี ยาโม (2556, หนา 149) ไดศึกษาปจจัยการ
บริหารท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานพลวัตการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของ จําเริญ จิตรหลัง (2550 , หนา 146-149) ไดศึกษาปจจัยการจัดการความรู
ท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในจังหวัดภาคใต พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานพลวัตการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โพธิยา คําผิว (2548, หนา 60-61) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 
พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานพลวัตการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญธรรม โบราณมูล (2548, หนา 73-74) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา องคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานพลวัตการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
 ท้ังนี ้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและบุคลากรบางสวนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดความกระตือรือรนและมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความรูและ
พัฒนาตนเอง ใหความสําคัญกับการแสวงหาองคความรูใหมอยูเสมอ มีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมี
การพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูตลอดชีวิตและสนับสนุน
ใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับครูในสถานศึกษาอ่ืน  
พรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบอยางตอเนื่องโดยการบูรณาการการเรียนรู
ของบุคลากร ทีมงาน และการเรียนรูระดับกลุมเขาดวยกัน พรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจสงผลใหองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพลวัตการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากถึงแมวาจะอยูในลําดับสุดทายก็ตาม 
 5.2.7 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยการบริหาร กับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา มีความสัมพันธ
กันในทางบวกอยูในระดับสูงมาก (rxy=.953) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญธรรม โบราณมูล (2548, หนา 73-74) ไดศึกษาความสัมพันธปจจัยท่ีสงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา ทุกปจจัย
ทางการบริหารตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอันสงผลใหโรงเรียนกลายเปนองคการแหงการเรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 1 สอดคลองกับ งานวิจัยของ ธีรพงษ วงษหนองหอย ( 2552, 
หนา 68) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ปจจัยทางการบริหารมี
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ความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับสูง โดย มี
ความสัมพันธ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับ งานวิจัยของ รูสนานี ยาโม  
(2556, หนา 149) ไดทําการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอสภาพการเปน
องคการแหงการเรียนรูกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวา ปจจัยท้ัง 11 ปจจัย มีความสัมพันธกันในทางบวกท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคการแหง
การเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหารสถานศึกษาเปนภารกิจหลักของผูบริหารท่ีจะตองกําหนด
แบบแผนวิธีการและข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารงาน
ไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืนๆ ของหนวยงาน ดังท่ี จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 9) กลาววา 
การบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ เพราะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการ
ท่ีมุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและเพ่ือความอยูรอดขององคการ ซ่ึงการบริหาร
ถือเปนวิชาชีพเพราะเปนการทํางานท่ีตองอาศัยวิชาความรู ความชํานาญ ผูท่ีจะเปนนักบริหารโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักบริหารสถานศึกษา จําเปนตองเปนผูมีความรูและทักษะเก่ียวกับศาสตรทางการบริหารจึง
จะเปนผูนําทางการบริหารและสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหองคการ
เจริญกาวหนาไปดวยดี ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารและผูท่ีจะเปนนักบริหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเปนผูมีความรูและทักษะเก่ียวกับศาสตรทางการบริหาร 
จึงจะเปนผูนําทางการบริหารและสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
บริหารสถานศึกษาใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ยอมข้ึนอยูกับปจจัยทางการบริหาร หลาย
ประการ ไมวาจะเปนการปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหาร
แตละคนท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายซ่ึงเปนการประยุกตเอาความรู หลักการ  และทฤษฎีไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและ สภาวะแวดลอม  ตลอดจนบุคลากรในองคการ
ตองเห็นความสําคัญและรวมแรงรวมใจกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ใชแนวทาง
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ดังท่ี จันทรานี สงวนนาม ( 2545, หนา 140) 
กลาววา การบริหารสถานศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายหลัก 
คือนักศึกษาบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ มีลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนเกง  
เปนคนดีและมีความสุข งานวิชาการจะเปนงานท่ีทําใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคหลักโดยตรง 
จําเปนตองมีบรรยากาศเรียนรูรายบุคคลและกลุมอยางเต็มพลัง ในการรวบรวมและใชความรูเพ่ือผลสําเร็จ
ขององคการและแปลงสภาพไปเปนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ใหอํานาจผูคนท้ังในและนอกองคการในการ
เรียนรูงานท่ีทํา รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและเพ่ิมผลผลิต พรอมท้ัง สมาชิกไดพัฒนาขีด
ความสามารถของตน  เพ่ือการสรางสรรคงานและการบรรลุเปาหมาย ของงาน ซ่ึงแนวคิดแปลกใหม
ไดรับการกระตุนใหมีการแสดงออก แรงบันดาลใจของสมาชิกไดรับการสนับสนุนและสงเสริม  สมาชิก
ในองคการไดเรียนรูถึงวิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมท้ังองคการไดมีการขยายศักยภาพเพ่ือแ กปญหา
และสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ สอดคลองกับ อภิชัย  เทิดเทียนวงษ  และคนอ่ืนๆ  
(2547, หนา 17) ไดอธิบายวา องคการแหงการเรียนรูจําเปนตองมีกระบวนการท่ีมุงเนน กระตุน เรงเรา 
และจูงใจใหสมาชิกทุกคนในองคการกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือเพ่ิมและ
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ขยายศักยภาพของตนเองและขององคการในการปฏิบัติภารกิจตาง  ๆใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงโดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิด
ความเขาใจเชิงระบบท่ีจะประสานกัน เพ่ือใหเกิดเปนความสามารถและความไดเปรียบทางการแขงขัน
อยางยั่งยืนตลอดไป  

ดังนั้น องคการแหงการเรียนรูจึงเปนระบบการจัดการองคการท่ีระดมสรรพกําลังจากบุคลากร
ทุกคนในองคการ ในการรวมกันวิเคราะหความตองการ  การกําหนดเปาหมายรวมกัน โดยมุงเนนและ
จูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือศักยภาพของตนเองและ
ขององคการ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จําเปนตองมีการจัดการบริหารอยางเปนระบบในสถานศึกษา จากเหตุผลดังกลาว
จึงชวยสงผลใหปจจัยการบริหาร กับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวก  อยูในระดับสูงมาก  (rxy=.953) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.2.8 ผลการวิจัยพบวาปจจัยการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาบุคลากร
และทีมงาน ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ  ดานภาวะผูนํา  และดานโครงสรางขององคการ  
สามารถพยากรณองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงอธิบายเปนรายดานได ดังนี้ 
  1) ปจจัยการบริหารดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน สงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีการ
กําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานไวอยางชัดเจน มีจุดมุงหมายในการพัฒนา
บุคลากรและทีมงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี มีการวิเคราะห
ความตองการและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานในประเด็นตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยมุงพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
โดยการสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน เนนใหตระหนักถึงความสําคัญของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวน รวมถึงมีการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขอยูเสมอ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
เขารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สอดคลองกับ สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40-41) กลาววา 
การพัฒนาบุคลากรและทีมงานเปนความเขาใจในบทบาทหนาท่ี การมีวัตถุประสงคของทีม ความสามารถ
ในการระบุปญหา การแกปญหา การเรียนรูจากขอผิดพลาด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกัน ความรับผิดชอบ การพัฒนาตนเองและความมีอิสระ การมีนโยบาย
และมาตรการในการพัฒนา การมุงเพ่ิมขีดความสามารถและการใชศักยภาพอยางเต็มท่ี การมุงใหเปน
กลไกจัดการเรียนการสอน การคํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ความตองการและจําเปน
ท่ีแทจริง จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ ผลลัพธสุดทายตอนักเรียน การพัฒนาท้ังระบบโดยไมแยกสวน 
การเปนเสมือนชีวิตประจําวันและการพัฒนาตนเอง ซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้เปนสาเหตุหรือสงผลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรูท่ีกลาวถึงในดานองคการท่ีสมาชิกไดพัฒนาขีดความสามารถของตนเพ่ือการ
สรางสรรคงานและการบรรลุเปาหมายของงาน ซ่ึงแนวคิดแปลกใหมไดรับการกระตุนใหมีการแสดงออก 
แรงบันดาลใจของสมาชิกไดรับการสนับสนุนและสงเสริม  สมาชิกในองคการไดเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู
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ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังองคการไดมีการขยายศักยภาพเพ่ือแ กปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยาง
ตอเนื่อง ดังท่ี อภิชัย เทิดเทียนวงษ  และคนอ่ืนๆ (2547, หนา 17) สรุปองคการแหงการเรียนรู ไววา 
องคการท่ีมีกระบวนการท่ีมุงเนน  กระตุน เรงเรา และจูงใจใหสมาชิกทุกคนในองคการกระตือรือรนท่ี
จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมและขยายศักยภาพของตนเองและขององคการในการปฏิบัติ
ภารกิจตาง  ๆใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทีม
และการเรียนรูรวมกัน  ตลอดจนการมีความคิดความเขาใจเชิงระบบท่ีจะประสานกัน  เพ่ือใหเกิดเปน
ความสามารถ ความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนตลอดไป จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัย
การบริหารดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  2) ปจจัยการบริหารดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ สงผลตอองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่อง 
มาจากสถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเปนกันเองระหวางบุคลากร มีความเอ้ืออาทรและความ
ไววางใจกัน มีสภาพบรรยากาศของการทํางานเปนทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  มีการสงเสริมให
ครูและนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหครูไดแสดงออกในสิ่งท่ีตนเอง
คิดวาเปนประโยชนตอสวนรวม สงเสริมบรรยากาศแหงการศึกษาคนควา การประดิษฐคิดคน การทดลอง 
และกลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ  มีวัฒนธรรมของการจัดการความรูในองคการท่ีเปนระบบ  พรอมท้ัง มี
การสงเสริมใหครูและนักเรียนรูจักศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สอดคลองกับ บุญธรรม โบราณมูล (2548, หนา 7) กลาวถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน วา 
เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือมีผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้คือ 
ความผอนคลาย ความรวมมือ ความเอ้ืออาทรและจริงใจ ความเปนสถานศึกษาและหมูคณะ การกลาคิด
กลาทําสิ่งใหม การไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน ความรักภาคภูมิใจในโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธ
เพ่ือการเรียนรูรวมกัน ในทํานองเดียวกันนี้ สมคิด สรอยน้ํา (2547, หนา 40-41) กลาววา บรรยากาศและ
วัฒนธรรมโรงเรียนเปนความรวมมือไมแยกเขาแยกเรา ความเอ้ืออาทรและจริงใจ ความเปนสถานศึกษา
และหมูคณะ การกลาคิดกลาทําสิ่งใหมๆ การไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน ความรักภาคภูมิใจใน
โรงเรียน การมีปฏิสัมพันธเพ่ือการเรียนรู การปกปองสืบทอดประเพณีสําคัญและการสรางวัฒนธรรมรวม 
ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรู สั่งสมความรูและสรางความรูจากประสบการณในการทํางาน และการสรางศาสตร
หรือสรางความรูในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจขององคการนั้น  รวมท้ังการสรางคน  อันไดแก 
ผูท่ีปฏิบัติงานอยูในองคการหรือมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับองคการจะเกิดการเรียนรู  เปนการเรียนรู
แบบบูรณาการโดยอาศัยการทํางานเปนฐาน ซ่ึงบลานชารด และแทกเกอร (Blanchard & Thacker, 2004, 
pp. 44-45) ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา คือการปรับปรุงขีดความสามารถขององคการ 
และการตั้งเปาหมายในการเรียนรูขององคการ เพ่ือกระตุนการเรียนรูเปนรายบุคคล เพ่ือใหมีการเรียนรู
คงอยูและกระจายไปท่ัวท้ังองคการ  ถือเปนการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องซ่ึง
ระบบเชนนี้จะชวยสนับสนุนใหพนักงานสรางความรูและถายโอนความรูไปสูผูอ่ืน และพนักงานจะปรบั
พฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองกับความรูท่ีไดรับ เพ่ือทําใหองคการมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
การสรางใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนงานท่ีทาทาย โดยองคการแหงการเรียนรูตองมีระบบ
การบริหารท่ีด ีสนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูตามความตองการขององคการ จากเหตุผลดังกลาว
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จึงอาจทําใหปจจัยการบริหาร ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ สงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  3) ปจจัยการบริหารดานภาวะผูนําสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา
มีความกระตือรือรนและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ันใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค  มีรูปแบบของ
การบริหารจัดการ และมีความสามารถใหครูเกิดความไววางใจในการบริหารงานและยึดถือเปนแบบอยาง 
มีการสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูโดยจุดประกายความคิดใหครูมุงม่ันในการทํางาน
ใหสําเร็จ ใหความสนใจในกระบวนการและผลการปฏิบัติงานของครู มีการรวมวิเคราะหปญหารวมกับ
ครูและแนะแนวทางการแกปญหาอุปสรรคตางๆ พรอมท้ังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูปฏิบัติงาน
โดยใชความรูและเรียนรูจากการปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ สอดคลองกับ เฮอรเซย และแบลนชารด 
(Hersey & Blanchard, 1993, p. 86) ไดใหคําจํากัดความของภาวะผูนําไววา เปนกระบวนการใชอิทธิพล
ในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งท่ีมุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณท่ีกําหนดไว   
ถาสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ความเปนผูนําในรูปของกระบวนการการใชอิทธิพลตองแปรเปลี่ยนไปดวย 
สอดคลองกับ ยุลค (Yukl, 1989, p. 2) กลาววา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการใชอิทธิพลโนมนาวท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจของกลุมหรือวัตถุประสงคขององคการหรือกระบวนการใชอิทธิพล กระบวนการกระตุน
พฤติกรรมการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค กระบวนการโนมนาวหรือใชอิทธิพลตอกลุม และกระบวนการ
รักษาสภาพกลุมและวัฒนธรรมของกลุม  ดังนั้น ผูนําถือเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการซ่ึงจะ เปน 
ผูนําพาองคการไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว โดยเฉพาะองคการท่ีเปนสถานศึกษาซ่ึงมีความ
เปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการใดๆ ดังนั้นบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุค ปจจุบัน
ซ่ึงเปนยุคสังคมแหงการเรียนรู  ผูบริหารจะตองเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ภาวะผูนําจึงเปนสวนสําคัญขององคการแหงการเรียนรู และสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู (จําเริญ จิตรหลัง, 2550, หนา 61) จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหปจจัย
การบริหารดานภาวะผูนํา สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  4 ) ปจจัยการบริหารดานโครงสรางขององคการ สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษา มีการจัดโครงสรางการบริหารท่ีลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกและคลองตัว  
จัดโครงสรางของงานโดยคํานึงถึงหลักการใชบุคลากรไดตรงกับความรูความสามารถ มีการจัดโครงสราง
ท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานจากผูท่ีเก่ียวของ มีหลักการในการพิจารณา
ความดีความชอบท่ีเปนธรรมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนหลัก  จัดโครงสรางท่ีมีการ
มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหฝายตางๆ อยางชัดเจน  มีการพัฒนาโครงสรางขององคการท่ีมี
ความสอดคลองกับความตองการของบุคลากร  และมีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอกซ่ึงมีสวนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา  ซ่ึงในทํานองนี้เอง 
ลือชัย จันทรโป (2546, หนา 11) ไดกลาวถึงโครงสรางองคการวา  เปนการแบงงานและความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน  การรายงาน การกําหนดความสัมพันธของสมาชิก สายงานบังคับบัญชา ชวงการ
บังคับบัญชา การกระจายอํานาจ  และการตัดสินใจเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและประสิทธิผลขององคการ  
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สอดคลองกับ รอบบินส (Robbins, 1998, p. 216; อางถึงใน ลือชัย จันทรโป, 2546, หนา 101) กลาววา 
โครงสรางองคการอธิบายถึงองคการในลักษณะท่ีเปนระดับความซับซอน ระดับของรูปแบบมาตรฐาน
และระดับของการกําหนดอํานาจการตัดสินใจ โดยท่ีความซับซอนหมายถึงปริมาณของความแตกตาง
กันในองคการ ระดับรูปแบบมาตรฐานหมายถึงระดับท่ีองคการยึดถือกฎ ระเบียบ หรือวิธีการในการ
ปฏิบัติงาน เปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ การกําหนดอํานาจการตัดสินใจ 
หมายถึงการใหอํานาจการตัดสินใจแกผูบริหารระดับลางในองคการ  ซ่ึงสอดคลองกับ สมคิด สรอยน้ํา 
(2547, หนา 40) กลาววา โครงสรางองคการ คือปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหง
การเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้คือ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดระบบมอบหมายงาน
และความรับผิดชอบ การจดัระบบการติดตอประสานงาน การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ 
การจัดโครงสรางท่ีสงเสริมการมีสวนรวม การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรในโครงสราง การจัดระบบ
การใหคุณใหโทษและความดีความชอบ  
 ดังนั้น โครงสรางขององคการจึงมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงการท่ีโรงเรียน
จะสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวนั้น  การจัดโครงสรางองคการท่ีดีและ
เหมาะสมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งซ่ึงสามารถนําโรงเรียนสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
โครงสรางท่ีดีและเหมาะสมควรมีคุณลักษณะท่ีบงชี้ตอไปนี้คือ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดระบบ
มอบหมายงานและความรับผิดชอบ การจัดระบบการติดตอประสานงาน การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติ การจัดโครงสรางท่ีสงเสริมการมีสวนรวม การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรในโครงสราง 
การจัดระบบการใหคุณใหโทษและความดีความชอบ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยการบริหาร
ดานโครงสรางขององคการ สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
   5) ปจจัยการบริหารดานการจูงใจไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจูงใจ เปน
พฤติกรรมของสมาชิกท่ีมีการกระตุนใหเกิดการอุทิศตน มีความกระตือรือรน มีความผูกพันในการปฏิบัต ิ
งานและความเพียรพยายามในการเรียนรูและปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
โดยท่ีเปนความปรารถนาของบุคคลท่ีจะใชความพยายามอยางสูงในการทํางานตามเปาหมายขององคการ 
ทําใหบุคคลพยายามใชความสามารถเปนการตอบสนองความตองการของบุคคล  ท้ังนี้สอดคลองกับ 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 81) ท่ีไดกลาวไววา การจูงใจเปนความตองการท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรง
ภายในจิตใจ  ทําใหบุคคลเกิดความเครียด บุคคลจึงพยายามหาวิธีเพ่ือตอบสนองความตองการนั้น  
ในองคการการจูงใจมีความจําเปนตอกระบวนการเพ่ิมผลผลิตท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพราะ
การจูงใจท่ีถูกตองและเหมาะสมจะกระตุนใหบุคคลตั้งใจ  เต็มใจและทุมเทงานอยางเต็มกําลังสามารถ
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานออกมาดี จึงเห็นไดวาการจูงใจเปนการท่ีผูบริหารใหความไววางใจ การใหเกียรติ
และการยอมรับ  การสงเสริมความกาวหนา การกลาวคํายกยองชมเชย  การประกาศเกียรติคุณแกผูมี
ผลงานดีเดน  สวนในดานองคการแหงการเรียนรู กลาวถึงในดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ท่ีมุง
แสวงหาความเปนไปไดและโอกาสเพ่ือพัฒนาบุคคล พึงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูและพัฒนา
ประสบการณในสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหบรรลุเปาหมายเพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สอดคลองกับ วีระวัฒน ปนนิตามัย (2544, หนา 60) ไดกลาวถึงองคการแหงการเรียนรู ไววา 
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เปนองคการท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธขององคการกับสิ่งแวดลอมภายนอก  เนนถึงการปรับตัว
ในเชิงรุกเพ่ือมุงสูอนาคตท่ีพึงประสงค  โดยผานการเรียนรูของบุคคลและทีมเปนสําคัญ และผานกลไก
กระบวนการบริหารจัดการ มุงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางความคิด ภูมิปญญา ความรู ความเขาใจ 
การหยั่งรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีแทจริง และการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงการท่ี
จะเห็นไดอยางชัดเจนนั้นข้ึนอยูกับวาไดมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานใดเปนสําคัญ  
  จากเหตุผลดังกลาว แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจในการทํางาน นั้นเปนแรงผลักหรือสิ่งกระตุนท่ี
ทําใหบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา  เพ่ือทําการตอบสนองความตองการหรือ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงอาจจะยังไมเก่ียวของกัน
โดยตรงกับการจัดการองคการ ท่ีระดมสรรพกําลังจากบุคลากรทุกคนในองคการในการรวมกันวิเคราะห
ความตองการ การกําหนดเปาหมายรวมกัน การแสวงหาวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงอาจทําใหปจจัยการ
บริหารดานการจูงใจไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
   6) ปจจัยการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
สถานศึกษาอาจจะไมมีระบบฐานขอมูลในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการดานการเรียน
การสอนและการวิจัยท่ีเดนชัด รวมถึงในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บความรูท่ียังไมเปน
ระบบเพ่ือการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม และท่ีสําคัญการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ใชเทคโนโลยียังไมเพียงพอตอความตองการเพ่ือประโยชนดานการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสถานศึกษายังขาดครูท่ีมีความชํานาญและรับผิดชอบในดานการ
บํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลยังไมสามารถใชงานไดตามตองการ 
ในทํานองนี้ วิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550, หนา 6-7) ไดกลาววา ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรูจําเปนท่ีตองประกอบดวยการจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหา 
การจัดระบบการใช การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
และพัฒนา และการใชประโยชนท่ีมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรู
ภายในองคการจึงเปนชองทางหนึ่งท่ีทําใหคนเขาถึงความรู ท้ังการคนหาความรู มีการใชในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู มีการสรางเครือขายและสรางฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวก
แกบุคลากรในการเรียนรู และทําใหเกิดความรูใหม  ๆซ่ึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้คือ การจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหา 
การจัดระบบการใช การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
และพัฒนา และการใชประโยชนท่ีมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําให
ปจจัยการบริหารดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช   
   1) จากการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน  มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน  ดังนั้น 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายและ
มาตรการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง เนนการพัฒนาท้ังระบบไมแยกสวน รวมถึงการพัฒนาตนเองบุคลากรในสังกัด 
   2) จากการศึกษาพบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพลวัตการเรียนรู มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดา น ดังนั้น 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาถึง
ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีสงเสริมให ผูบริหารและครูเปนผูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง  
และควรสงเสริม ทักษะในการเรียนรูท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม โดยมีแบบแผนทางความคิดท่ี
เหมาะสม 
    3) จากการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธกับ องคการแหงการเรยีนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 ดังนั้น ควรใหทุกฝาย
มีบทบาทในความสําคัญตอการทํางานรวมกันในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไปสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู โดยมุงแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสเพ่ือพัฒนาบุคคล พึงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู 
และพัฒนาประสบการณในสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่องซ่ึงจะทําใหบรรลุเปาหมาย ท้ังนีเ้พ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
  4) จากการศึกษาพบวา0 ปจจัยการบริหารสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 ควรจัดการอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการใหมีความรูและมีศักยภาพ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จและเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาตอไป 
 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 
   2) ควรศึกษา กลยุทธในการเสริมสรางดานพลวัตการเรียนรู  ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
  3) ควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุร ีเขต 1 
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการวิจัย 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๐           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  
เรียน  ผอ.วารุณี พยายาม 
สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  จํานวน ๑ ชุด 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  

เรียน  อาจารยอํานาจ บุญประเสริฐ 
สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  จํานวน ๑ ชุด 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
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ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

157 

 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๐           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  

เรียน  ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ ศุภจริยาวัตร 
สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  จํานวน ๑ ชุด 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๐           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  

เรียน  ดร.ลินดา นาคโปย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  จํานวน ๑ ชุด 
ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๐           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  

เรียน  ดร.ปริญญา เรืองทิพย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  จํานวน ๑ ชุด 
ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๕           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานขอนขวาง 
สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑” 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๕           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินหอม 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑” 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ
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ฯ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๕           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทราราม 
สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑” 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๕           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบํารุงวิทย) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑” 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๕           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังทะลุ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑” 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๕           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑” 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ ๑๕๙           บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

       ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

167 

 
 
 
 
ท่ี ศธ o๔๐๙๐/ ๙๖                            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

      ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ 
                    ๘๑๔ ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.หนาเมือง  

                 อ.เมือง จ.ปราจีนบรุี ๒๕๐๐๐ 
       ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ 

ดวยนายพรรษา ไพรเลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                           (นายไพจิต ไชยฤทธิ์) 
          รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑  

                   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑  

 
 
 

 
กลุมอํานวยการ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
โทรศัพท ๐-๓๗๒๑-๑๓๖๒ 
โทรสาร  ๐-๓๗๒๑-๑๕๗๙ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  
(index of items objective congruence: IOC) 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 
 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 
 
 ไดคะแนน  +1  เม่ือ แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 ไดคะแนน    0   เม่ือ ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 ไดคะแนน  –1   เม่ือ แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 

     สูตร IOC    =    ∑R   
        N    

∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
      N    แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
 
 เกณฑการตัดสิน  
        คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
        คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
        คา IOC แกไขใหมใหดีข้ึน  
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ตอนท่ี 2 ปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
ตอนท่ี 2 เขต 1  

 

ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

 1) โครงสรางขององคการ         

1 สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารท่ีลดข้ันตอน     
การปฏิบัติงานใหมีความสะดวกและคลองตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 สถานศึกษาจัดโครงสรางของงานโดยคํานึงถึงหลัก   
การใชบุคลากรไดตรงกับความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีสงเสริมและเอ้ือตอ   
การเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานจากผูท่ีเก่ียวของ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการประสานงาน
กับหนวยงานภายนอกซ่ึงมีสวนสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 สถานศึกษาจัดโครงสรางท่ีมีการมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบใหฝายตางๆ อยางชัดเจน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

6 สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสรางขององคการท่ีมี  
ความสอดคลองกับความตองการของบุคลากร 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

7 สถานศึกษามีหลักการในการพิจารณาความดีความชอบ
ท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปนหลัก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน         

8 สถานศึกษามีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรและ  
ทีมงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและใหบุคลากร         
ไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9 สถานศึกษากําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนา
บุคลากรและทีมงานไวอยางชัดเจน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานในประเด็น 
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับ 
การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

13 สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรโดยเนนใหตระหนักถึง     
ความสําคัญของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน      
และการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14 สถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและ
ทีมงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15 สถานศึกษามุงพัฒนาบุคลากรและทีมงานโดยการสราง
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 3) ภาวะผูนํา         

16 ผูบริหารกระตือรือรนและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ันให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารจัดการและมีความสามารถ
ใหครูเกิดความไววางใจในการบริหารงานและยึดถือเปน
แบบอยางได 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

18 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19 ผูบริหารจุดประกายความคิดใหครูมุงม่ันในการทํางาน
ใหสําเร็จ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

20 ผูบริหารใหความสนใจในกระบวนการและผลการปฏบิัติ 
งานของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูปฏิบัติงานโดยใช
ความรูและเรียนรูจากการปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารสามารถรวมวิเคราะหปญหารวมกับครูและ
แนะแนวทางการแกปญหาอุปสรรคตางๆ  

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

23 ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการเปนท่ีประจักษตอคณะครู 
นักเรียน โรงเรียน และชุมชน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

 4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ         

24 สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเปนกันเอง  
ระหวางบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

25 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและนักเรียนมีความรัก 
และภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26 สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเอ้ืออาทรและ
ความไววางใจกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

27 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดแสดงออกในสิ่งท่ีตนเอง
คิดวาเปนประโยชนตอสวนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28 สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของการทํางานเปนทีม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

29 สถานศึกษามีบรรยากาศแหงการศึกษาคนควา การประดิษ 
คิดคน การทดลอง และกลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

30 สถานศึกษามีการสงเสริมวัฒนธรรมใหครูเกิดการเรียนรู
จากการมีปฏิสัมพันธและมีประสบการณรวมกัน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

31 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและนักเรียนรูจักศึกษา 
คนควา จากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

32 สถานศึกษามีวัฒนธรรมของการจัดการความรูในองคการ 
ท่ีเปนระบบ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

 5) การจูงใจ         

33 สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาครูและสงเสริม 
ความกาวหนาของครูไดอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

34 สถานศึกษาใหความไววางใจ ใหเกียรติ และใหการ     
ยอมรับคณะครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35 สถานศึกษามีการยกยองและประกาศเกียรติคุณแกครู  
ผูมีผลงานดีเดน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36 สถานศึกษาไดกระตุนใหคณะครูกําหนดเปาหมายหรือ
ทิศทางการทํางานชัดเจน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

37 สถานศึกษาไดมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถ
และเปนไปไดใหคณะครูปฏิบัติ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

38 สถานศึกษากระตุนและสงเสริมใหคณะครูมีการริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งใหมๆ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

 6) เทคโนโลยีสารสนเทศ         

39 สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในดานตางๆ ท่ีเปนประโยช 
ตอการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40 สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ
ความรูอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

41 สถานศึกษาจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

42 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนใน  
การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

43 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การบริการ และ     
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

44 สถานศึกษาจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับ    
ความตองการของคณะครูและนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

45 สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรจัดทํารายการสารสนเทศ   
ใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

46 สถานศึกษาจัดผูรับผิดชอบบํารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการพัฒนาระบบฐานขอมูลให     
สามารถใชงานไดอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 3 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตอนท่ี 3 ปราจีนบุรี เขต 1  
 

ขอท่ี องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

 1) พลวัตการเรียนรู         

1 ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของทานมีความ
กระตือรือรนและมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความรู     
และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 สถานศึกษาของทานตระหนักและใหความสําคัญกับ   
การแสวงหาองคความรูใหมอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมี   
การพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 สถานศึกษาของทานมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต และสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องทุกระดับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 สถานศึกษาของทานมีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทํางานรวมกับครูในสถานศึกษาอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหบุคลากรรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7 สถานศึกษาของทานมีการบูรณาการการเรียนรูของ
บุคลากร ทีมงาน และการเรียนรูระดับกลุมเขาดวยกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา
ความคิดเชิงระบบอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 2) การปรับเปล่ียนองคการ         

9 สถานศึกษาของทานมีการกําหนดวิสัยทัศนเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมขององคการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 สถานศึกษาของทานมีการกําหนดกลยุทธท่ีสามารถ  
ปฏิบัติไดจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 สถานศึกษาของทานมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจนและมีระบบ
การทํางานแบบกระจายอํานาจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 สถานศึกษาของทานมีการประเมินและนําขอมูลยอนกลับ
ไปใชในการปรับปรงุแกไขงานในสถานศึกษา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 
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ขอท่ี องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

13 สถานศึกษาของทานมีการจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14 สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมการคิดริเริ่ม กลาคิด
กลาทําในสิ่งใหมๆ และกลาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

15 สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลงานโดยผูบริหาร
ใหความสําคัญและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีองคความรู
และสรางสรรคสิ่งใหม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 3) การเสริมความรูแกบุคคล         

16 สถานศึกษาของทานกระตุนใหบุคลากรคนหาจุดเดน
และจุดดอยเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาขยายขีดความสามารถ
ในการเรียนรูของบุคลากร และสามารถปรับเปลี่ยนให
เขากับวัฒนธรรมของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18 สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาบุคลากรโดยการสราง
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19 สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลและติดตามความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองของบุคลากร   
ท่ีสงผลตอองคการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 สถานศึกษาของทานสงเสริมและเปดโอกาสใหผูปกครอง
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาวิธีท่ีจะ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

22 สถานศึกษาของทานมุงพัฒนาบุคลากรใหเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 4) การจัดการความรู         

23 สถานศึกษาของทานมีการรวบรวมพัฒนาองคความรูใหม
อยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24 สถานศึกษาของทานมีการจัดองคความรูใหมใหแก
บุคลากรโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

25 สถานศึกษาของทานมีการสรางเครือขายความรูรวมกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

26 สถานศึกษาของทานมีการสรางทีมงานการจัดการความรู
ในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27 สถานศึกษาของทานไดจัดใหบุคลากรและทีมงานนํา 
ความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28 สถานศึกษาของทานมีการจัดเก็บความรูเปนระบบและ
สามารถสืบคนไดงาย  

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

29 สถานศึกษาของทานสามารถนําความรูไปใชไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

30 สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 5) การประยุกตใชเทคโนโลยี         

31 สถานศึกษาของทานมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บความรู 
อยางเปนระบบ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

32 สถานศึกษาของทานจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

33 สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหบุคลากรจัดทํา
สารสนเทศใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

34 สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถ        
ใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35 สถานศึกษาของทานมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36 สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย
และพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรูอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37 สถานศึกษาของทานมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชนในทางการบริหารองคการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 
คําช้ีแจง  

1) แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานเก่ียวกับ ปจจัยการ
บริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 แบงเปน 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 มีจํานวน 6 ดาน คือ (1) โครงสรางขององคการ (2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน     
(3) ภาวะผูนํา (4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ (5) การจูงใจ และ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตอนท่ี 3 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษ า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 มีจํานวน 5 ดาน คือ (1) พลวัตการเรียนรู (2) การปรับเปลี่ยนองคการ 
(3) การเสริมความรูแกบุคคล (4) การจัดการความรู และ (5) การประยุกตใชเทคโนโลยี   
  2) ผูตอบแบบสอบถามไดแก 
  (1) ผูบริหารสถานศึกษา   
  (2) ครผููสอน  
 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชในการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ  โดยขอเรียนวา
การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยมิไดมุงศึกษาสถานศึกษาหนึ่งสถานศึกษาใดโดยเฉพาะแตเปนการศึกษาโดยภาพรวม 
คําตอบของทานจึงไมมีผลกระทบตอตัวทานไมวากรณีใดๆ ดังนั้น ในการตอบแบบสอบถามขอความกรุณา
จากทานตอบใหครบทุกขอและตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด  ท้ังนี้เพ่ือใหผลการวิจัยมีความเชื่อถือได
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา  คงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  และขอขอบพระคุณ
ทานเปนอยางยิ่งท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้  
 
 
 
 
 
 
 

นายพรรษา  ไพรเลิศ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
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คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน (    ) หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 
  1. เพศ 
   (   ) ชาย 
   (   ) หญิง 
 
  2. ระดับการศึกษา 
   (   ) ปริญญาตร ี
   (    ) ปริญญาโท 
   (   ) ปริญญาเอก 
 
  3. ประสบการณในการทํางาน 
   (   ) ไมเกิน 5 ป 
   (    ) 6-10 ป 
   (   ) 11-15 ป 
   (   ) 16 ป ข้ึนไป 
 
  4. ตําแหนงหนาท่ี 
   (   ) ผูบริหาร 
   (   ) ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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ตอนท่ี 2 ปราจีนบุรี เขต 1  
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา วามีการปฏิบัติจริงระดับใดและ 
คําช้ีแจง ทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติ โดยมีใหเลือกดังนี้ 
   5  หมายถึง ปจจัยการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง ปจจัยการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
   3  หมายถึง ปจจัยการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
    2  หมายถึง ปจจัยการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 
    1  หมายถึง ปจจัยการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 1) โครงสรางขององคการ      

1 สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารท่ีลดข้ันตอน     
การปฏิบัติงานใหมีความสะดวกและคลองตัว 

     

2 สถานศึกษาจัดโครงสรางของงานโดยคํานึงถึงหลัก   
การใชบุคลากรไดตรงกับความสามารถ 

     

3 สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการ
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานจากผูท่ีเก่ียวของ 

     

4 สถานศึกษามีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการประสานงาน
กับหนวยงานภายนอกซ่ึงมีสวนสงเสริมและสนับสนุน 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

     

5 สถานศึกษาจัดโครงสรางท่ีมีการมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบใหฝายตางๆ อยางชัดเจน 

     

6 สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสรางขององคการท่ีมี 
ความสอดคลองกับความตองการของบุคลากร 

     

7 สถานศึกษามีหลักการในการพิจารณาความดีความชอบ 
ท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปนหลัก 

     

 2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน      

8 สถานศึกษามีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรและ 
ทีมงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และใหบุคลากร          
ไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี 

     

9 สถานศึกษากําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนา
บุคลากรและทีมงานไวอยางชัดเจน 
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ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 
10 สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการและความจําเปน  

ในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานในประเด็นตางๆ          
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

     

11 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  
บุคลากรและทีมงาน 

     

12 สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับ  
การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

     

13 สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรโดยเนนใหตระหนักถึง     
ความสําคัญของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน       
และการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวน 

     

14 สถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและ
ทีมงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 

     

15 สถานศึกษามุงพัฒนาบุคลากรและทีมงานโดยการสราง
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

     

 3) ภาวะผูนํา      

16 ผูบริหารกระตือรือรนและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน  
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

     

17 ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารจัดการและมีความสามารถ
ใหครูเกิดความไววางใจในการบริหารงานและยึดถือ   
เปนแบบอยางได 

     

18 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของคร ู

     

19 ผูบริหารจุดประกายความคิดใหครูมุงม่ันในการทํางาน
ใหสําเร็จ 

     

20 ผูบริหารใหความสนใจในกระบวนการและผลการปฏบิัติ 
งานของคร ู

     

21 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูปฏิบัติงานโดยใช
ความรูและเรียนรูจากการปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความ       
เปนเลิศ 

     

22 ผูบริหารสามารถรวมวิเคราะหปญหารวมกับครูและ 
แนะแนวทางการแกปญหาอุปสรรคตาง  ๆ

     

23 ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการเปนท่ีประจักษตอคณะครู 
นักเรียน โรงเรียน และชุมชน 
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ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 
 4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ      

24 สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเปนกันเอง 
ระหวางบุคลากร 

     

25 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและนักเรียนมีความรัก
และภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

     

26 สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของความเอ้ืออาทรและ
ความไววางใจกัน 

     

27 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดแสดงออกในสิ่งท่ีตนเอง
คิดวาเปนประโยชนตอสวนรวม 

     

28 สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศของการทํางานเปนทีม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

     

29 สถานศึกษามีบรรยากาศแหงการศึกษาคนควา การประดิษฐ 
คิดคน การทดลอง และกลาคิดกลาทําในสิ่งใหม  ๆ

     

30 สถานศึกษามีการสงเสริมวัฒนธรรมใหครูเกิดการเรียนรู
จากการมีปฏิสัมพันธและมีประสบการณรวมกัน 

     

31 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและนักเรียนรูจักศึกษา 
คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

     

32 สถานศึกษามีวัฒนธรรมของการจัดการความรูในองคการ   
ท่ีเปนระบบ 

     

 5) การจูงใจ      

33 สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาครูและสงเสริม 
ความกาวหนาของครูไดอยางชัดเจน 

     

34 สถานศึกษาใหความไววางใจ ใหเกียรติ และใหการยอมรั
คณะคร ู

     

35 สถานศึกษามีการยกยองและประกาศเกียรติคุณแกครู  
ผูมีผลงานดีเดน 

     

36 สถานศึกษาไดกระตุนใหคณะครูกําหนดเปาหมายหรือ
ทิศทางการทํางานชัดเจน 

     

37 สถานศึกษาไดมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถ
และเปนไปไดใหคณะครูปฏิบัต ิ

     

38 สถานศึกษากระตุนและสงเสริมใหคณะครูมีการริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งใหม  ๆ
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ขอท่ี ปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 
 6) เทคโนโลยีสารสนเทศ      

39 สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
ตอการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

     

40 สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ
ความรูอยางเปนระบบ 

     

41 สถานศึกษาจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู และจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

     

42 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนใน  
การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

     

43 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การบริการและ 
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

     

44 สถานศึกษาจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับ    
ความตองการของคณะครูและนักเรียน 

     

45 สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรจัดทํารายการสารสนเทศ 
ใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

     

46 สถานศึกษาจัดผูรับผิดชอบบํารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาระบบฐานขอมูลให   
สามารถใชงานไดอยูเสมอ 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
ตอนท่ี 3 การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูล องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา วามีการปฏิบัติจริงระดับใด  
คําช้ีแจง และทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริง โดยมีใหเลือกดังนี้ 
    5  หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง องคก ารแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมาก  
    3  หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง  
    2  หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับนอย  
    1  หมายถึง  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

 

ขอท่ี องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 1) พลวัตการเรียนรู      

1 ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของทานมีความ
กระตือรือรนและมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความรู     
และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

     

2 สถานศึกษาของทานตระหนักและใหความสําคัญกับ 
การแสวงหาองคความรูใหมอยูเสมอ 

     

3 สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากร    
มีการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูเสมอ 

     

4 สถานศึกษาของทานมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต และสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องทุกระดับ 

     

5 สถานศึกษาของทานมีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูการทํางานรวมกับครูในสถานศึกษาอ่ืน 

     

6 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหบุคลากรรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 

     

7 สถานศึกษาของทานมีการบูรณาการการเรียนรูของ
บุคลากร ทีมงาน และการเรียนรูระดับกลุมเขาดวยกัน 

     

8 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา
ความคิดเชิงระบบอยางตอเนื่อง 

     

 2) การปรับเปล่ียนองคการ      

9 สถานศึกษาของทานมีการกําหนดวิสัยทัศนเหมาะสม 
กับสภาพแวดลอมขององคการ 

     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

185 

ขอท่ี องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 
10 สถานศึกษาของทานมีการกําหนดกลยุทธท่ีสามารถ

ปฏิบัติไดจริง 
     

11 สถานศึกษาของทานมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและ   
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน และมี        
ระบบการทํางานแบบกระจายอํานาจ 

     

12 สถานศึกษาของทานมีการประเมินและนําขอมูลยอนกลับ
ไปใชในการปรับปรงุแกไขงานในสถานศึกษา 

     

13 สถานศึกษาของทานมีการจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

     

14 สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมการคิดริเริ่ม กลาคิด
กลาทําในสิ่งใหมๆ และกลาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

     

15 สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลงานโดยผูบริหาร
ใหความสําคัญและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีองคความรู
และสรางสรรคสิ่งใหม 

     

 3) การเสริมความรูแกบุคคล      

16 สถานศึกษาของทานกระตุนใหบุคลากรคนหาจุดเดน
และจุดดอยเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

     

17 สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาขยายขีดความสามารถ
ในการเรียนรูของบุคลากร และสามารถปรับเปลี่ยนให 
เขากับวัฒนธรรมของสถานศึกษา 

     

18 สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาบุคลากรโดยการสราง
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

     

19 สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลและติดตามความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองของบุคลากร     
ท่ีสงผลตอองคการ 

     

20 สถานศึกษาของทานสงเสริมและเปดโอกาสใหผูปกครอง 
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

     

21 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาวิธีท่ีจะ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

     

22 สถานศึกษาของทานมุงพัฒนาบุคลากรใหเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
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ขอท่ี องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเปนจริง 

5 4 3 2 1 
 4) การจัดการความรู      

23 สถานศึกษาของทานมีการรวบรวมพัฒนาองคความรูใหม
อยางตอเนื่อง 

     

24 สถานศึกษาของทานมีการจัดองคความรูใหมใหแก 
บุคลากรโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

25 สถานศึกษาของทานมีการสรางเครือขายความรูรวมกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

     

26 สถานศึกษาของทานมีการสรางทีมงานการจัดการ
ความรูในสถานศึกษา 

     

27 สถานศึกษาของทานไดจัดใหบุคลากรและทีมงานนํา
ความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

     

28 สถานศึกษาของทานมีการจัดเก็บความรูเปนระบบ   
และสามารถสืบคนไดงาย  

     

29 สถานศึกษาของทานสามารถนําความรูไปใชไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

     

30 สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

     

 5) การประยุกตใชเทคโนโลยี      

31 สถานศึกษาของทานมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บ
ความรูอยางเปนระบบ 

     

32 สถานศึกษาของทานจัดใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรูและจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

     

33 สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําสารสนเท
ใหมๆ เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

     

34 สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถ        
ใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

35 สถานศึกษาของทานมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

     

36 สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย
และพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรูอยูเสมอ 

     

37 สถานศึกษาของทานมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชนในทางการบริหารองคการ 

     

ก 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นายพรรษา ไพรเลิศ 
วันเดือนปเกิด 31 กรกฎาคม 2528 
สถานท่ีเกิด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู 13/1 หมู 4 ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เบอรโทรศัพท (038) 847252 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ครู อันดับ คศ.1 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานหนองหอย 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
พ.ศ. 2553 

 

 

              
  
 


	01 ปกนอกภาษาไทย
	02 ปกนอกภาษาอังกฤษ
	พรรษา
	04 บทคัดย่อภาษาไทย
	05 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	06 กิตติกรรมประกาศ
	07 สารบัญ
	08 สารบัญตาราง
	09 สารบัญภาพ
	10 บทที่ 1 บทนำ
	11 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	12 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	13 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	14 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	15 รายการอ้างอิง
	16 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์
	17 ภาคผนวก ข การหาค่า IOC
	18 ภาคผนวก ค แบบสอบถาม
	19 ประวัติผู้วิจัย



