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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 จําแนกตามเพศ และประสบการณ์การปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาในครั้งนี้ คือ ครูในศูนย์
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 จํานวน100 คน ซ่ึงได้มาโดยการเทียบจากตาราง เครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีความ
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC = 0.808) มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่าง 
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า 
 1.  การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านพลวัตรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
ปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการเพิ่มอํานาจให้กับบุคลาการ ด้านการจัดการองค์ความรู้และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 
11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 
11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม
ประสบการณ์ในทํางาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ  : องค์การแห่งการเรียนรู้, ศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare teachers’ opinions to the 
learning organization of the quality education development 11 under Nokhon-Ratchasima primary 
educational service area 7, classified by sex and working experience. The sample of this research 
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was 100 teachers in the network center of development 11 by Krejcie and Morgan table. The 
research instrument was a 5-point rating scale with IOC of 0.808 and reliability of 0.93. Statistical 
analysis were frequency, mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test, and F-test (One way ANOVA). 
The results of the research were found that  
 1.  The learning organization of the quality education development 11 under Nakhon-Ratchasima 
primary educational service area 7 in five individual aspects; learning dynamics, change in 
organizations, people empowerment, knowledge management, and applying technology was found 
to be at the maximum level in overall and individual aspects. 
 2.  Comparing the learning organization of the quality education development  11 under Nokhon-
Ratchasima primary educational service area 7 found that teachers’ opinions classified by sex had 
no statistically significant difference in overall and individual aspects. 
 3.  Comparing of the learning organization of the quality education development  11 under          
Nokhon-Ratchasima primary educational service area 7 was found that teachers’ opinions classified 
by working experience had no  statistically significant difference in overall and individual aspects. 
Keywords : learning organization, the network center of the quality education Development 
 

บทนํา 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่ความสําเร็จขององค์การได้ทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างย่ิง
โรงเรียนควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใด ต้องไม่ถูกควบคุมโดยระบบราชการ เพราะ
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นวิธีปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงโรงเรียนในการค้นหาวิธีการใหม่ๆ และการปรับโครงสร้างใหม่
ของโรงเรียน การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ท่ีมีส่วนสําคัญในการนําทาง  
การมีวิสัยทัศน์ การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก (Positive Climate) เป็นต้น องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นทฤษฎีท่ี
พัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา  สําหรับงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้จากระบบโรงเรียนและ
วัฒนธรรมของไทย อีกท้ังยังไม่มีการศึกษาตัวแบบท่ีใช้พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะทําการศึกษาวิจัย การวิจยันี้มุ่งพัฒนาและตรวจสอบตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากการวิจัยพบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยทางการบริหารและการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติมี 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน ปัจจัยการปฏิบัติของครู
และทีมงาน ปัจจัยการจูงใจ ปัจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน ปัจจัยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
และปัจจัยการพัฒนาครูทีมงานผลจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการในบริบท
สังคมไทย เป็นการนําเอาทฤษฎีทางตะวันตกมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ทําให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกทิศทางหากประชากรของประเทศได้รับการศึกษาที่ดี ผลผลิตเหล่านี้จะเป็นศักยภาพใน
การพัฒนาองค์การสังคม รวมไปถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในท่ีสุด (อานนท์  บุณยะรัตเวช.  
2551) 
 ด้วยวัฒนธรรมการทํางานขององค์การไม่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รู้
วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะคนที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างมากจะทํางานตามหน้าท่ี ท่ีเคยปฏิบัติ ทําให้ขาดความ
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กระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง องค์กรขาดความต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
บุคลากรแต่ละรุ่น หรือกลุ่มวัยท่ีต่างกัน เอื้อน ปิ่นเงิน และ ยืน ภู่วรวรรณ (2546 : 19) ได้กล่าวถึง สาเหตุการคิดการ
จัดการความรู้ ไว้ว่า “สารสนเทศล้น กระจัดกระจาย และจัดเก็บอยู่ในแหล่งเก็บท่ีหลากหลาย ท่ีสําคัญย่ิงไปกว่านั้นคือ 
เรามีข้อมูลมากมาย แต่ความรู้มีน้อย ในยามที่ต้องการข้อมูลการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
และไม่ครบถ้วน อีกท้ังใช้เวลาค้นหานาน การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าว บรรเทาลงหรือ
หมดไป ย่ิงไปกว่านั้นการก้าวเข้าสู่สังคมภูมิปัญญาและความรอบรู้ เป็นแรงผลักดันทําให้องค์การต้องการพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) เพื่อสร้างความคุ้มค่าจากภูมิปัญญาและความรอบรู้ท่ีมีอยู่ เปลี่ยน
สินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน ด้วยการจัดการความรอบรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงมีผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน
ให้เป็นแบบ Knowledge Worker ด้วย” 
 แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากองค์การทั่วไป จากการประมวลหนังสือ 
บทความ เอกสารต่างๆ พบว่า ปัจจุบันนี้มีการอ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีชื่อเสียง 3 ท่านมากที่สุด คือ Peter M. Senge Michael Marquardt และ David A. Gavin ซ่ึงแนวคิดท้ัง  
3 ท่าน ก็คือการนําพาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่กําหนดโดยท่านใด จะชี้ให้องค์การ
ท้ังหลายเห็นว่าการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม          
(สุชาติ กิจธนะเสรี. 2552) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 11 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จําแนกตามเพศ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ครู จํานวน 143 คน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จํานวน 14 
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จํานวน 14 โรงเรียนโดยการใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด,  
2545 : 43-44) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 103 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม สถิติพื้นฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี 11 ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ครูในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 11 มีความคิดเห็น
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 11 อยู่ในระดับมากท้ังใน
ภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคลากร ด้านความรู้ใน
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การบริหารจัดการ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และด้านการแปรรูปองค์การ ตามลําดับ 
 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 
  1)  ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การของท่านส่งเสริมและคาดหวังให้ครูได้มีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รองลงมา กลุ่มบุคลากรและบุคลากรแต่ละคนใช้กระบวนการเรียนรู้วิธีการทํางานที่สะท้อน
จากปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น องค์การของท่านใช้วิธีการที่หลากหลายในการกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น การใช้เทคนิค
ช่วยจํา อุปกรณ์ช่วยจํา เป็นต้น และข้อที่น้อยที่สุด คือ บุคลากรในองค์การของท่านสามารถคิดและปฏิบัติงานด้วย
วิธีการที่เป็นระบบ 
     2)  ด้านการแปรรูปองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การของท่านจัดสายการบริหารที่สามารถ
สื่อสารและเรียนรู้กันได้ทุกหน่วยงานในองค์การ รองลงมา บรรยากาศในองค์การของท่านให้การสนับสนุนและให้การยอมรับ
ความสําคัญกับวิธีการเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การของท่านจัดให้มีวิธีการแบ่งปันความรู้และขยายการ
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และข้อที่น้อยที่สุด คือ องค์การของท่านมีภาระผูกพัน
ต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3)  ด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การของท่านให้อํานาจกับบุคลกรเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รองลงมา องค์การแสวงหาผู้ร่วมเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจากผู้ปกครองและ       
ผู้ประกอบกิจการต่างๆ องค์การของท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติงานกับกลุ่มวิชาชีพและสถาบันทาง
วิชาการ และข้อที่น้อยที่สุด คือ การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน ทําให้การวางแผนทรัพยากรและยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงานขององค์การได้ผลมากย่ิงขึ้น 
  4)  ด้านความรู้ในการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การของท่าน ให้โอกาสและสนับสนุน
บุคลากรได้เรียนรู้ความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง รองลงมา องค์การของท่าน ดําเนินกิจกรรมขององค์การด้วย
วิธีการที่ได้รับการพัฒนาใหม่ ๆ องค์การของท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารโดยสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงภารกิจขององค์การ 
และข้อที่น้อยที่สุด คือ องค์การของท่าน มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ 
  5)  ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การของท่านสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร รองลงมาบุคลากรในองค์การของท่านได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
ของท่านมีความสะดวกด้วยระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ และข้อที่น้อยที่สุด องค์การของท่านมีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่11 สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1.  การแสดงความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ 11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคิดเห็นด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคลากร
มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความรู้ในการบริหารจัดการ  ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และ
ด้านการแปรรูปองค์การ ตามลําดับ  เนื่องมาจาก องค์การมีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบและสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและนําแนวคิด 
ข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุงการดําเนินงานภายในองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ รอดคุ้ม (2548) ท่ีได้
ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  ผู้วิจัยขออภิปรายความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนผู้สอนในศูนย์เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ 11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นรายด้านใน
แต่ละด้านได้ดังนี้ 
  1)  ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแสดงว่า 
องค์การมีระดับการเรียนรู้ 3 ระดับ คือ บุคคล ทีมงาน และองค์การ ท่ีมีการผสมผสานกับรูปแบบของการเรียนรู้ใน
องค์การ 4 วิธี คือ การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนและการประยุกต์ (Adaptive Learning) การเรียนรู้ด้วยการวางแผน
ล่วงหน้า (Anticipatory Learning) การเรียนรู้อุปสรรคที่ผ่านมา (Deuteron Learning) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษกานดา คงทวีเลิศ (2547) ซ่ึงได้ทําการวิจัยเรื่อง สภาพของโรงเรียนใน
ฐานะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน มีลักษณะที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก    
6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
ด้านการมีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียน ด้านการบริหาร และด้านการพัฒนาบุคลากร อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุชาดา  สายทิ (2547) ซ่ึงได้ทําการวิจัย เรื่อง สภาวะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนของโรงเรียน
จิตราวิทยาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนจิตราวิทยา มีลักษณะที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
คือ ความสําคัญต่อการสํารวจตรวจสอบ ความแตกต่างในการกระทํา ความตระหนักในการประเมินทัศนะคติท่ีดีต่อการ
ทดลอง บรรยากาศที่เปิดเผย การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความหลากหลายในทางปฏิบัติ การเพิ่มผู้สนับสนุนและผู้ประสบ
ความสําเร็จ  ล้อมรอบด้วยภาวะผู้นํา และการมองอย่างเป็นระบบ แต่ในลักษณะทุกลักษณะเหล่านี้ยังมีส่วนที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
  2)  ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ โดยภาพรวมและรายข้อ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแสดงว่า 
เป็นเพราะการที่องค์การมีการปรับเปล่ียนสิ่งต่าง ๆ ในองค์การ เช่น วิสัยทัศน์ (Vision) โดยองค์การแห่งการเรียนรู้
จะต้องเป็นองค์การท่ีสมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์การ ซ่ึงจะ
สนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกท่ีมีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (Culture) ซ่ึงเป็น
ความเชื่อ ความคิด และวิธีปฏิบัติของคนในองค์การ ค่านิยม บรรทัดฐานที่องค์การเป็นล้วนเป็นวัฒนธรรมองค์การ
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ท้ังสิ้น กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางขององค์การในอนาคต หรือสิ่งที่
ต้องการที่จะให้เป็นในอนาคต  โดยการปรับเปลี่ยนองค์การนั้น มาร์ควอร์ท (Marquardt.  1996 อ้างถึงใน สุรีรัตน์  
คล้ายสถาพร, 2554) ได้ให้ทัศนะว่า การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์การที่ผู้บริหาร
ระดับสูงต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชาต้องไม่ซับซ้อน มีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ ท้ังในสายงานและข้ามสายงาน มีการทํางานที่จัดองค์การ
เป็นเป้าหมายหลัก โดยท่ีครูทุกคนในองค์การต้องมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้และให้ความสําคัญในการเรียนรู้ร่วมกันทั่ว
ท้ังองค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ รอดคุ้ม (2548) ซ่ึงได้ทําการวิจัย เรื่องพฤติกรรมการบริหารองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 
พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีพฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ด้าน
การเรียนรู้เป็นทีมมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน
และด้านความคิดเชิงระบบ ตามลําดับ 
  3)  ด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคลากร โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่า องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การและชุมชนได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กันเป็น
เครือข่ายและทําประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมและชุมชน โดยการเพิ่มอํานาจแก่บุคคล ด้วยการท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีเป็นพี่
เลี้ยง ผู้เสนอแนะ และมีการทํางานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานเป็นทีม โดยมีการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมท้ังมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มาติดต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คํานึง  ผ่องผุด (2547) ซ่ึงได้ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ผลการวิจัย พบว่า ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 
  4)  ด้านการจัดการองค์ความรู้ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงว่า 
การท่ีองค์การมีการจัดรูปแบบการผสมผสาน รวบรวม สะสมข้อมูลความรู้ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยน
ความรู้ การถ่ายโอนความรู้และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ          
เกษกานดา  คงทวีเลิศ (2547) ซ่ึงได้ทําการวิจัยเรื่อง สภาพของโรงเรียนในฐานะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมง
ฟอร์ดวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู และ
คณะกรรมการนักเรียน มีลักษณะที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาความมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมีเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียน ด้านการบริหาร และด้านการพัฒนาบุคลากร 
  5)  ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแสดงว่า 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญที่จะต้องมีการรับรู้ท่ีรวดเร็วจึงได้นําเอา
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญมาใช้ในองค์การสําหรับการจัดการ องค์ความรู้ การเรียนรู้ในองค์การสําหรับสมาชิกทุก
ระดับและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ ซ่ึงมาร์ควอร์ท (Marquardt. 1996. อ้างถึงใน สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร, 2554) เสนอว่า 
องค์การจะต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องประชุมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สื่อวีดีทัศน์ 
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเสริมใน การเรียนรู้ มีการจัดต้ังทีมเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดอบรมบุคลากรให้สามารถใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษกานดา คงทวีเลิศ (2547) ซ่ึงได้ทํา
การวิจัย เรื่องสภาพของโรงเรียนในฐานะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัด
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เชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน มีลักษณะที่เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียน ด้านการบริหาร และด้านการพัฒนา
บุคลากร 
 2.  จากผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จําแนกตามเพศ  
โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะครูแม้จะมีเพศท่ีแตกต่างกัน แต่ในการ
ปฏิบัติงานในองค์การต่างก็อยู่ในบริบทและทรัพยากรแบบเดียวกัน อีกท้ังครูเพศชายและครูเพศหญิง ได้รับการศึกษา
ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู เช่น ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต เป็นต้น มีการปลูกฝั่งจิตสํานึกของการเป็นครู 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.  จากผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จําแนกตาม
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีรับ 0.05 เพราะบุคลากรครูทุก
คน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีของตนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคข่าวสารในการพัฒนาองค์การต้องอาศัยบุคคลทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนําองค์ความรู้ใหม่และ
ประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนกันมาเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่ปิดบังกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไมเคิล เจ. มาร์ควอดท์ 
(Marquardt. 1996. p. 21) มีความคิดว่าองค์การที่จะได้เปรียบในการแข่งขันแบบย่ังยืนได้ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
นั้น จําเป็นอย่างย่ิง ท่ีองค์การจะต้องเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า ซ่ึง มาร์ควอดท์ และเรย์โนลด์ (Marquardt & 
Reynolds. 1994, p. 76) ได้ระบุว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองคก์ารมีการเพิ่มอํานาจปฏิบัติมีการตรวจสอบ คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีอันจะกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมขององค์การทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณภาพ       
ยํ้าเน้นความมีกลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน มีการทํางานเป็นทีม และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและเซ็งเก้ (Senge. 1990.  
p 139-269. อ้างถึงใน กิ่งกาญจน์ เพชรศรี, 2542 :27-28) เชื่อว่าหัวใจขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ในองค์การมี
บุคคลท่ีเป็นเลิศ มีรูปแบบการคิด มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมีคนที่คิดเป็นระบบอยู่ในองค์การ 
ย่อมทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงซ่ึงถือว่าเป็นการบริหารงานในยุคใหม่การบริหารองค์การดังกล่าว
จะช่วยให้องค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นการพัฒนาองค์การ (Organizational 
Development) แบบย่ังยืนและต้องใช้ระยะเวลายาวนานด้วย อีกท้ังยังพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกันต่างก็
มองเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อให้มีความรอบรู้ ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้การเรียนการสอนในเนื้อหาที่ตนสอนให้มีความแม่นยํา ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งมีจํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ทําให้บุคลากรทุกคนต้องสร้างสรรค์คุณภาพและ
การปฏิบัติงานของตนให้ดีย่ิงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาวิชาชีพครูและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อมาตรฐานทางการศึกษาทําให้ครูทุกคน
ต้องตระหนักและใส่ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี และพัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีประสบการณ์
การทํางานมากหรือน้อยต้องพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดไว้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร พงษ์พานิช (2540 : 167) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารและประสิทธิผลในงานของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 12 พบว่า 
หัวหน้าหมวดวิชาที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีประสิทธิผลของกลุ่มไม่ต่างกัน  



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 275 

 

 

 ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  
ครูมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการแปรรูปองค์การน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหาร 

ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ มีการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ โดยยึดเป้าหมายและวิธีการ
ปฏิบัติของแต่ละฝ่ายเป็นหลัก เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจากความสําเร็จและล้มเหลวเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป   

ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของสถานศึกษา  
และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
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