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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึ กษาสั ง กั ดส านั ก ง าน เ ขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานและขนาดของ
สถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด จ านวน 140 คน 
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 
ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา 1.00 มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิ เคราะห์ข้อมูลโดย
ค านวณหาค่ าร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่ปฏิบัติสูงสุดคือด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมี
แบบแผนความคิด และด้านการเป็นบุคคล
รอบรู้ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึ กษาสั ง กั ดส านั ก ง าน เ ขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึ กษาสั ง กั ดส านั ก ง าน เ ขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  
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ค าส าคัญ: การส่งเสริมศักยภาพ, องค์การแห่ง
การเรียนรู ้
 
Abstract 
 The objectives of this research 
were: 1) to study the conditions Potential 
Creation of learning Organization in 
Schools. 2) to comparative study the 
potential creation of learning Organization in 
Schools under Lopburi primary educational 
service area office 2, According to a review 
of school administrators, By experience and 
size of the school. The population consisted 
of140 school administrators, Under Lopburi 
primary educational service area office 2. 
The Questionnaires with five rating scale. 
Including reliability 0.98. The statistics used 
for analysis was percentage, mean, and 
standard deviation.  
 The research results were as 
follows: 
 1. The conditions of learning 
organization in schools under Lopburi 
primary educational service area office 2, as 
a whole and each aspect were at a high level. 
Ranking from the high to the low level are as 
follow:Share vision,Team learning, System 
thinking,Mental model, and Personal 
mastery. 
 2. To comparative study the 
potential creation of learning Organization in 
Schools under Lopburi primary educational 

service area office 2, According to a review 
of school Administrators, By Experience of 
the School as a whole no difference. To 
enhance the organization of learning at a 
high level all 3 groups. And to 
comparative study the potential creation of 
learning Organization in Schools under 
Lopburi primary educational service area 
office 2, According to a review of school 
Administrators, By Size of the School as a 
whole no difference. To enhance the 
organization of learning at a high level all 3 
groups. 
 
Keywords : Potential Creation, Learning 
Organization 
 
บทน า 
 องค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) เป็นการพัฒนาองค์การรูปแบบ
หนึ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร ก้ า ว ไ ป สู่
ความส าเร็จ เชนกี (Senge , 1990) กล่าวว่า
องค์การเป็นแหล่งของการเรียนรู้ เพราะถ้าไม่
มีการเรียนรู้ของบุคคล ก็จะไม่มีการเรียนรู้
ขององค์การ แต่การทีบุ่คคลเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้
เป็นหลักประกันว่าองค์การจะเกิดการเรียนรู้
เสมอไป หากองค์การไม่สามารถเชื่อมโยง
ผลส าเร็จของบุคคลเข้ากับผลส าเร็จของ
องค์การได้ องค์การที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลลัพธ์มาจากความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นแนวการบริหารจัดการในยุคใหม่ 
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มีเป้าหมายและระบบงานในการพัฒนาผู้น า
และสมาชิก  
               ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้
ด าเนินการตามบทบาท อ านาจและหน้าที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  ปรากฏผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารวิชาการจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2557 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการ
ทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 8 
กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 41.22 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อย
ละ 36.69 จ าแนกเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 53.24 และกลุ่มสาระที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 28.49 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
54.94 และกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคอื
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
24.53 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2. 2557) 
 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
วิกฤติด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นปัญหาส าคัญ
และยิ่งใหญ่ของการบริหารจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา อย่างเร่งด่วน แนวคิด
ใน เ รื่ อ งของการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา แนวทางหนึ่งคือการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2554) เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าและประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในเป็นเป้าหมายการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผู้ เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หนึ่งในมาตรฐานของ
การประกันคุณภาพภายใน ดังกล่าว คือ
มาตรฐานที่ว่าด้วยการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
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ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากสามารถส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ ก็
จะช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ มีการเรียนรู้ร่วมกัน
เ ป็ น ที ม  เ กิ ด พ ล วั ต ก า ร เ รี ย น รู้  มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนองค์การให้ทันสมัย มีระบบการ
เอื้ออ านาจให้บุคลากรมีการบริหารจัดการ
ความรู้ และการน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อ
ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์การ ให้เป็น
องค์การแห่งการเรี ยนรู้  ที่ ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรน าไปสู่การพัฒนา
สถานศึกษาที่มีความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพความเป็นองค์การ
แห่ งก าร เ รี ยนรู้ ขอ งสถานศึ กษาสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึ กษาสั ง กั ด ส านั ก ง าน เ ขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน และขนาดของ
สถานศึกษา 

ขอบเขตของปัญหา 
  การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาการ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 
5 ด้านตามแนวคิดวินัย 5 ประการของ เชนกี
ได้แก่การเป็นบุคคลรอบรู้การมีแบบแผน
ความคิดการมีวิสัยทัศน์ร่วมการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีมและการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษา
โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากร
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 140 คน 
 2.  เ ครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย  คื อ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย มี 2 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่  1 ข้ อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได้แก่ ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) มีค่าความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหาทุกข้อเท่ากับ 1.00 มีค่าความเชื่อมั่น
โดยรวมเท่ากับ 0.98 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิ จัยได้
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย ข อหนั ง สื อ จ า ก คณ ะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  วิทยาลัย
นครราชสีมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 และผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่เป็นกลุ่ม
ประชากรด้วยตนเองและผู้วิจัยติดตามเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 140 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
คว ามถี่  (Frequency)  ร้ อยละ  (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านที่มีระดับสภาพ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สูงสุดคือด้าน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันรองลงมาคือด้านการ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ ด้านการมีแบบแผนความคิดและด้านการ
เป็นบุคคลรอบรู้ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์
การท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งมีการ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากทั้ง 3 กลุ่ม และผลการ
เปรียบเทียบการส่งเสริมศักยภาพความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งมีการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 กลุ่ม 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1. การส่งเสริมศักยภาพความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านโดยด้านที่มีระดับสภาพความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้สูงสุดคือด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันรองลงมาคือด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
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ด้านการมีแบบแผนความคิดและด้านการเป็น
บุคคลรอบรู้ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและ
เป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา กอปรกับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ก า รศึ กษ า ให้ มี คุณภ าพตามม าตรฐ าน
การศึกษาและมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช (2550) ที่ได้เสนอว่าการพัฒนาหน่วย
ราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  เป็น
หัวใจของการปฏิรูประบบราชการ เป็นทิศทาง
ที่ยอมรับกันทั่วไปซึ่ง เชนกี (Peter M. 
Senge.1990) ได้เสนอแนวทางผลักดันและ
สนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยถือ
ว่าคนทุกคนมีธรรมชาติของการเป็นผู้เรียนรู้ 
(learners) มีธรรมชาติที่จะเรียนรู้ และรักท่ีจะ
เ รี ยน รู้ เ พื่ อ แสว งห าสิ่ ง ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ชี วิ ต
นอกจากนั้น เชนกี ยังได้เสนอแนวทางในการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
หลักของความเข้าใจเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ 
การจะผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ด้วยวินัยหรือการฝึกฝน 5 
ประการ (the fifth discipline) ได้แก่ 1) การเป็น
บุคคลรอบรู้ (Personal mastery) 2) การมีแบบ
แผนความคิด (Mental model) 3) การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) 4) การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team learning) และ 
5)การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) 
 ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิวัติ รอบบุตร (2553) เรื่องพฤติ
กรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่ ว น จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  พ บ ว่ า  พ ฤ ติ
กรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากงานวิจัยของ ทิพากร ธงศรี (2553) 
เรื่องพฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอนิคม
พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 พบว่า พฤติกรรมการบริหาร
อ งค์ ก า รแห่ ง ก า ร เ รี ยน รู้ ข อ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ กษา  อ า เ ภอนิ คมพัฒนา  สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ทั้ง 
5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และงานวิจัยของเมตตา เทพประทุน (2551) 
เรื่องความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม พบว่า ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. จากการเปรียบเทียบการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึ กษาสั ง กั ดส านั ก ง าน เ ขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานและขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและราย
ด้ าน ไม่ แ ตกต่ า ง กั น  ไม่ สอดคล้ อ งกั บ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไ ว้  ทั้ ง นี้ อ า จ เนื่ อ ง จ าก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี  เขต 2 ได้มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องท าให้
มีการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 
ซึ่งการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นต้องเริ่ม
จากการพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญเป็น
พิเศษ โดยการเสริมสร้างนิสัยให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่
รู้ ทั้งด้านความคิด วิทยาการและข้อมูลใหม่  ๆ
อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับน าข้อมูลความรู้ใหม่  ๆ
เหล่านั้นมาพัฒนาปรับปรุงโครงร่างความคิดที่
มองโลกตามความเป็นจริง การมองโลกและการ
ตั ดสิ น ใจ ให้ เหมาะสมและทั นต่ อก าร
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
รุ่นใหม่และเป็นผู้บริหารสถานศึกษามานาน
แล้วที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างๆ ได้มีการ
รับรู้และด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงมีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เ รี ยนรู้ ของสถานศึ กษาไม่ แตกต่ า งกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของเชนกี (Senge,1990) 
ที่ได้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็น
องค์การที่บุคลากรในองค์การนั้นมุ่งมั่นที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์
ผลงานที่ เป็นความปรารถนา เป็นที่ซึ่งมีสิ่ง
ใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบ
แผนของการคิด เป็นที่ซึ่งสามารถสร้างแรง
บันดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นที่ซึ่ง
สมาชิกขององค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึง
วิธีการที่จะเรียนรู้ร่วมกัน เน้นที่ผลส าเร็จของ
บุคคลที่มีองค์การเป็นแหล่งของการเรียนรู้ 
เพราะถ้าไม่มีการเรียนรู้ของบุคคลแล้วก็จะไม่มี
การเรียนรู้ขององค์การอย่างแน่นอน แต่การที่
บุคคลเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
องค์การจะเกิดการเรียนรู้เสมอไป หากองค์การ

ไม่สามารถเชื่อมโยงผลส าเร็จของบุคคลเข้ากับ
ผลส าเร็จขององค์การโดยรวมได้  
 ผลการวิจัยครั้ งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิวัติ รอบบุตร (2553) เรื่องพฤติ
กรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ดชลบุ รี  พบว่ า  ผู้ บริห ารที่ มี
ประสบการณ์การท างานต่างกันและอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต ิ 
  ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการบริหารและด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้โดยมุ่งพัฒนาในด้านการเป็นบุคคล
รอบรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ามีระดับการ
ปฏิบัติต่ าที่สุด 
 1.2ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรก ากับติดตาม
และผลักดันให้มีการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมี
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
อย่างจริงจังและให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ใน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ  



                                         วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  
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  2.2 ควรศึกษาแบบเจาะลึกและ
เป็นกรณีศึกษาในสถานศึกษาที่ประสบ

ความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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