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บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
และเปรียบเทียบระดบัการพฒันา และก าหนด
แนวทางในการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองดอนสัก 
จ านวน 111 คน และ ผูบ้ริหารเทศบาล จ านวน 9 
คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครซ่ีและมอร์แกน ซ่ึงได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่ วนเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ ค่าทดสอบที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการเป รี ยบ เที ยบรายคู่ ของ 
Scheffe’ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา  
 ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาองคก์าร
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวม

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
ด้านความรอบรู้ของบุคคล ด้านการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นมีความเขา้ใจเชิงระบบ 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านแบบ
แผนการคิด มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ผลการเปรียบเทียบระดบัการพฒันาองค์การสู่
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีการพฒันาองค์การสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน 
แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่ การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้ของ
บุคคล พบวา่ บุคลากรควรฝึกฝนตนเองดว้ยการ
เรียนรู้อยู่เสมอ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใน
วิชาชีพหรือบทบาทหน้าท่ีของตน ด้านแบบ
แผนความคิด การปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ร 
ยึดหลกัการปฏิบติัตามระดับการบงัคบับญัชา 
การจดัโครงสร้างท่ีเป็นระเบียบ ด้านการสร้าง
วิสั ยทัศน์ ร่วม ผู ้บริหารมี ส่วนร่วมในการ
วางแผนและก าหนดเป้าหมายของเทศบาลมีการ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู ้บริหารและ
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บุคลากรเพื่อระดมความคิด ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม มีการเช่ือมโยงระหว่างการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ผูบ้ริหารเทศบาลมีการ
น าเอาทรัพยากรของเทศบาลมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ มีการประชุมปรึกษาในงานนั้ นๆ
ก่อนลงมือปฏิบติั ด้านความคิดความเขา้ใจเชิง
ระบบ ผูบ้ริหารเทศบาลมีการก ากบัติดตามการ
ท างานของแต่ละฝ่ายโดย แบ่งงานรับผิดชอบ มี
การประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางแกไ้ขผลการ
ท างานแต่ละโครงการ 
 
ค าส าคัญ : การพฒันาองคก์าร, องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 
study and compare the level of the development 
of guidelines and organizational development 
towards becoming a learning organization a 
case study of Donsak town municipality, 
Suratthani Province. Research methodology 
blended. Population was 111 personnel and 9 
executives’ council participants working in 
Donsak town municipality. The quantitative 
analysis was determined using a sample table of 
Crazy and Morgan, derived by selecting a 
specific. The research instruments were 
questionnaires and focus groups.  The data were 
analyzed by content analysis mean score and 
standard deviation. The analysis tools include T-

test and one-way ANOVA using the method of 
content analysis.  

The results were as follows of 
development of a learning organization was 
high and to consider each side separately has a 
very high practical level. The results found that 
creating a shared vision, knowledge of each 
personnel, team learning and system thinking 
are practically high; but the pattern of thinking 
is in moderate level. Comparison of the level of 
development of guidelines and organizational 
development by personal factors shows that 
different personal factors make no difference in 
the development of guidelines and organization. 
Moreover, the guideline for the development of 
a learning organization indicates that the 
knowledge of each personnel should relate to 
self-study of profession on roles and 
responsibilities. For the system thinking, it 
should have compliance of a cultural 
organization at workplace. This will be based on 
the principles of compliance levels; for instance, 
management principles and well designed 
organizational structure for creating a shared 
vision for the executives involved in planning 
and targeting of the municipality. This is done 
through meeting between the management and 
the personnel consultation to brainstorm. The 
guidelines for the development and 
troubleshooting of team learning make the 
connection towards an individual's learning. The 
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municipal executive uses existing resources to 
maximize benefits. Before using it, there is a 
meeting which is about understanding. For the 
system thinking, the municipal executive should 
have supervised the work of each parties by 
sharing the work and under Deputy 
Administrator for management. 
 
Keywords : The Development of Organization, 
Learning Organization 
 
บทน า   

การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการ
ในการพัฒนาสมรรถนะขององค์การอย่างมี
แผนซ่ึงจะต้องกระท าโดยตระหนักถึงภาวะ
แวดล้อมขององค์การตลอดเวลา จะเน้นในเชิง
กระบวนการของกลุ่มและขององคก์ารเป็นท่ีตั้ง 
โดยกระบวนการเหล่าน้ีจะต้องเปิดโอกาสให้
สมาชิ กในองค์ การได้ ใช้ ศัก ยภาพห รือ
สติปัญญาความสามารถอยา่งเต็มท่ี เนน้ทีมงาน
เป็นเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ถึง
พฤติกรรมขององคก์ารเป็นส่วนรวม  เน้นความ
ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการเก่ี ยวกับ
วฒันธรรมของทีมงาน การด าเนินการเก่ียวกบั
ว ัฒนธรรมขององค์การทั้ งระบบใหญ่และ
ระบบย่อย ใช้การวิจัยการปฏิบัติการเป็น
แม่แบบ ใช้ท่ีปรึกษาหรือผูน้ าการเปล่ียนแปลง
มาช่วยให้ค  าปรึกษา  ยุทธศาสตร์อนัส าคญัยิ่ง
ของการพัฒนาองค์การก็คือการใช้เคร่ืองมือ
ท างก ารพัฒ น าองค์ ก ารเข้ าส อดแท รก 
กระบวนการเปล่ียนแปลงจะต้องกระท าอย่าง

ต่อเน่ือง มุ่งหวงัท่ีจะให้ได้มาซ่ึงผลงานสูงสุด
ขององค์ ก าร  ทั้ งในด้ านประสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผล และความมีสุขภาพสมบูรณ์ของ
องค์การ (สายหยุด   ใจส าราญ  และสุภาพร  
พิศาลบุตร, 2549: 52-53) 

หลักธรรมาภิบาล ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไดรั้บการถ่ายทอด ศาสนาไดรั้บการเผยแผ่และ
ทานุบ ารุง มีระบบการจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้คุณภาพมาตรฐาน
ศึกษา จากเป้าหมายการพฒันาของเทศบาลเมือง
ดอนสัก ยงัมีอุปสรรค์คือขาดแคลนบุคลากร 
ใน อี กหลายด้ าน  ท าให้ ก ารป ฏิ บั ติ งาน           
ของเจ้าหน้าท่ี เป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจาก            
ขาดอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอเหมาะสม 
การจดัท าแผนพฒันาไม่สัมพนัธ์กับศกัยภาพ
ด้านงบประมาณขององค์กร  เน่ืองจากการ
ค านึ งถึ งความต้องการของชุมชนท่ี เสนอ
โครงการเพื่อต้องการให้เทศบาลด าเนินการ 
และประชาชนให้ความส าคญัการมีส่วนร่วมใน
การจดัทาแผนพฒันาทอ้งถ่ินค่อนขา้งนอ้ย  
 ในการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะขององค์กรบุคลากรในองค์การมี
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร เพื่อขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์
และพันธกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกนั และส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้
วิสัยทัศน์พันธกิจของเทศบาลเมืองดอนสัก
ประสบความส าเร็จได้ก็ คือ บุคลากรของ
หน่วยงานท่ีเป็นก าลงัส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี
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การพฒันาเพื่อน าพาองค์กรไปสู่การเรียนรู้และ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ี
เป็นประชาชนคนหน่ึงท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี 
ตอ้งการให้เทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จึงสนใจท่ีจะศึกษาการ
พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ในดา้นการเสริมสร้าง และขยายองค์
ความรู้ใหม่ และเป็นขอ้มูลในการน าขอ้มลไป
ประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับบริบทด้านการ
จดัการการพฒันาองค์การเร่ือยๆ เพื่อน ามาซ่ึง
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความก้าวหน้า
ขององค์การท่ีดี ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
พฒันาเทศบาลเมืองดอนสัก สู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาองค์การ
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี จ  าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

วธีิด าเนินการวจัิย  
1. แบบของการวิ จัยการวิ จัย เชิ ง

ปริมาณและการจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 

2. ประชากร หรือ ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ
คือ  บุคลากร ท่ีปฏิบติังานในเทศบาลเมืองดอน
สัก จ านวน 111 คน และ ผู ้บริหารเทศบาล 
จ านวน 9 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม 
คือ แบบสอบถาม ซ้ึงผู ้วิจ ัยได้มีขั้นตอนการ
สร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

3.1 ค้นคว้าหนั งสื อ  เอกสาร 
วารส ารต่ างๆ  และงาน วิ จัย ท่ี เก่ี ยวข้ อง            
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและการพัฒนา
แบบสอบถาม 

3.2 สร้างแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ ลิเคิร์ท 
และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 

3.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ 
เสนอต่ ออาจารย์ ท่ี ป รึกษ าวิท ยานิ พน ธ์
ตรวจสอบแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน า 

3.4 น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ี
สร้างข้ึนพร้อมแบบประเมินไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านท่ีจะ
ศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน 
เพื่ อเป็นการทดสอบความเท่ียงตรง ความ
ครอบคลุมเน้ือหา เม่ือผู ้เช่ียวชาญพิจารณา
ตรวจสอบตามแบบประเมินแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
แบบประเมินไปท าการค านวณหาความ
เท่ี ยงตรงเชิ งเน้ื อหา (Content Validity) ของ
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แบบสอบถาม  โดยใช้ วิ ธี ห าดัช นี ความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์
(Item Objective Congruence Index. IOC) ได้ค่ า 
IOC ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไปทุกขอ้   

3.5 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบับ
ร่างท่ีได้ผ่านการแก้ไขจากผูเ้ช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองใช ้เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ การพัฒนาองค์การสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ของเทศบาลต าบลกาญ
จนดิษฐ์ จ  านวน 30 ชุด ฉบับ แล้วหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอบบาค 
(Conbeach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 

3.6 จัดท าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ได้จ  านวน 40 ข้อ แล้วน าไปใช้เก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวมรวบ

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ส่วน คือ   
4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรของ
เทศบาลเมืองดอนสัก โดยช้ีแจงรายละเอียดของ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ระยะเวลาการเก็บ
ขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 
30 กรกฎาคม 2558 และผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม
กลบัคืน คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2 ข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ  (Secondary 
Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ความรวบรวม
จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมไวก่้อนแล้ว เช่น ข้อมูลจากเทศบาล

เมืองดอนสัก รวมทั้ งค้นควา้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น วิทยานิพนธ์  งานวิจัย วารสาร 
เอกสาร ส่ิงพิมพ ์รายงานการวิจยัและบทความ 
และส ารสน เทศจาก อิน เทอร์ เน็ ต ต่ างๆ              
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
      วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติดงัน้ี  

5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

5.2 วิ เคราะห์ระดับการพัฒนา
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
ใช้ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของแต่ละด้านแล้วน าค่ าเฉล่ียท่ีได้มาแปล
ความหมาย ตามเกณฑ์ของ (กฤติยา วงศ์ก้อน, 
2545: 184)  

5.3 การเปรียบเทียบระดับการ
พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอ
ดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 
สรุปผลการวจัิย   

1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา มีประสบการณ์
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ท างานต ่ากว่า 5 ปีและมีระดบัเงินเดือนเท่ากบั 
10,001-20,000 บาท  

2. การพัฒนาองค์ การสู่ การเป็ น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง
วิสัยทศัน์ร่วม ดา้นความรอบรู้ของบุคคล ด้าน
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านมีความ
เข้าใจเชิงระบบ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
และด้านแบบแผนการคิด มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดงัน้ี 

2.1 ด้านความรอบรู้ของบุคคล 
โดยภาพรวมมีการปฏิบั ติอยู่ ในมาก เม่ื อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรได้เข้า
รับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความ
สนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองดอนสัก มีความ
กระตือรือร้น สนใจท่ีจะใฝ่หาการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆอยูเ่สมอ สามารถประยุกตใ์ช้แนวคิดของ
ตนเองแล้วน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง ได้รับ
กระตุ้นจากเทศบาลเมืองดอนสั กในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้   

2.2 ด้านแบบแผนการคิด โดย
ภาพรวมอยู่ในปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ บุคลากรมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ มีการบูรณาการเช่ือมโยงทางความคิดใน
การปฏิบติังานของตนเอง  

2.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อบุคลากรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเทศบาลฯเปิดใจกวา้งและเต็มใจ
จะพิจารณายอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในการ
สร้างวิสัยทศัน์ของคนในเทศบาลฯ  บุคลากร
และเพื่อนร่วมงานรับรู้และเข้าใจถึงนโยบาย
เป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของเทศบาล
เป็นอย่างดี  บุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีส่วน
ร่วมในการวางแผนงานและการก าหนด
เป้าหมายของเทศบาลฯ  บุคลากรมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบติังาน
และข้อมูลข่าวสารต่างๆกับเพื่อนร่วมงานใน
เทศบาล เทศบาลฯเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงาน
แสดงความคิดเห็นในการสร้างวิสัยทศัน์ของ
องค์กร บุคลากรและเพื่อนร่วมงานสามารถ
ประสานพลงักนัปฏิบติังานส าคญัของหน่วยงาน
ใหบ้รรลุส าเร็จตามเป้าหมายของเทศบาลฯ   

2.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้บุคลากรมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดับมาก ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดประชุม
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในทีมอย่างสม ่าเสมอ บุคลากร
และเพื่ อนร่วมงานมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกนั เพื่อสร้างแนวคิดและการเรียนรู้
ใหม่ๆ กบัเทศบาลมีการให้รางวลัหรือลงโทษ
ในลกัษณะท่ีเป็นทีม การท างานเป็นทีมส่งผลดี
ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรมากกว่าการ
ท างานเป็นรายบุคคล มีการสร้างบรรยากาศ
หรือพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการท างานเป็นทีม  
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2.5 ดา้นมีความคิดความเขา้ใจเชิง
ระบบ ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้บุคลากรมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ บุคลากรแกปั้ญหาต่างๆ ท่ี
เป็นอุปสรรค์ของการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก
เห ตุ และผลและแนวคิดอย่างเป็ นระบบ 
บุคลากรมีการวางแผนการปฏิบติังานล่วงหน้า
ก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง เทศบาลฯมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณา
การในดา้นแนวคิดและการปฏิบติังาน บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ระเบียบและมีการ
จัดล าดับการปฏิบัติ งานตามความส าคัญ 
เทศบาลมีการประเมินผลงานเทศบาลและ
พัฒนาจากการวิ เคราะห์ ปัญหาและความ
ตอ้งการขององคก์ร  

3. การเปรียบเทียบระดบัการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีการพัฒนาองค์การสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกนั 

4. การทดสอบความแตก ต่ าง
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาองค์กร
สู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างการพัฒนาองค์การสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน และระดบัเงินเดือน ของ

บุ คล ากรเทศบ าลดอนสั ก  มี ระดั บก าร
ปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
เน่ืองจาก บุคลากรภายในเทศบาลเมืองดอนสัก
ท่ี มี ปั จจัยส่ วนบุคคลต่างกัน มีระดับการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั 

5. แนวทางในการพัฒนาองค์การ   
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวดั   
สุราษฎร์ธานี  จากการสนทนากลุ่มเก่ียวกับ 
แนวทางในการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ดงัน้ี  

5.1 ดา้นความรอบรู้ของบุคคล 
การบริหารงานของเทศบาลเมืองดอนสักเพื่อ
พฒันาองค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ของต าบล
ดอนสัก โดยบุคคลากรของเทศบาลเมืองดอน
สักมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมโดย
การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ฝึกฝนตนเองด้วย
การเรียนรู้อยู่เสมอ คน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองใน
วชิาชีพหรือบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ตน โดยศึกษาหาความรู้ในงานให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ การเรียนรู้ร่วมกันของผู ้บริหารและ
บุคลากรจะท าให้รู้เท่าทนักับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ และสามารถปรับตวัอยู่รอด
และประสบความส าเร็จ การศึกษาระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและเร่ืองอ่ืนๆ  
เพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างถูกต้อง   
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จากยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา   
ของเทศบาลเมืองดอนสัก ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
สนับสนุนให้บุคลากรมีความสนใจและใฝ่หา 
ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ อบรมตาม
วิชาชีพ  การศึ กษาอบรมตามค าสั่ งกรม 
นอกจากน้ีความรอบรู้ของบุคคล  ในการ
ปฏิบติังานเกิดจาการประสบการณ์การท างาน 
การรับรู้ข้อมูลจากภายนอก ปัญหาท่ีเกิดจาก
การปฏิบติังานจะท าให้บุคคลมีประสบการณ์
ในการแก้ไขปัญหา สามารถใช้ปัญหาเป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใน
การท างาน บุคลากรเทศบาลเมืองดอนสักมีจิต
สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  ซ่ึ งเป็นพื้ นฐานในการ
ปลูกฝังให้ บุคคลไม่ เห็นแก่ตัว ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของเทศบาล บทบาทของ
ผูบ้ริหารในการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่
ความรู้ ท่ี มี ต่อบุคคลในองค์กรโดย มีการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในองค์การเพื่อให้
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ 
ให้ ค  าแนะน าและเป็ น ท่ี ป รึกษาในการ
ปฏิบติังานเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน
ได้ถูกตอ้ง เป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานโดยมี
การหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา คน้ควา้ศึกษา
ข้อมู ลเก่ี ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้ ง
บุคลากรและความก้าวหน้ามัง่คงขององค์กร/
จดัประชุมและติดตามการประเมินตามรูปแบบ
งานต่างๆ  การใช้ความรู้ท่ีได้รับการศึกษาหา
ประสบการณ์ชีวิต  

5.2 ด้านแบบแผนความคิด 
เทศบาลเมืองดอนสัก มีวฒันธรรมองค์กรใน
การบริหารงานโดยยึดหลกัตามระดบัการบงัคบั
บญัชา มีหลกัการบริหารงาน การจดัโครงสร้าง
ท่ีเป็นระเบียบ มีการแบ่งงานกันท า บุคลากร 
แต่ละคนปฏิบัติงานตามสาขาท่ีตนมีความ
ช านาญ ยึดถืองานโดยยึดถือเกณฑ์ระเบียบวินยั
อย่างเคร่งครัด มีความผูกพนัต่อกันแบบญาติ      
กลุ่มฝ่ายต่างๆ เน้นให้บุคลากรอยู่รวมกนัแบบ
พี่กับน้อง และยึดถือความระเบียบแบบแผน
ผูบ้งัคบับญัชา ธรรมรงค์ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน พฒันาความคิด 
ทศันคติในการบริหารงาน โดยเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน มุมมองในการ
พัฒนาเทศบาลให้มีความเป็นเลิศ คือ สร้าง
ความสามคัคีภายในองคก์ร  มีความปรารถนาท่ี
จะพฒันาองค์กรให้มีความเป็นเลิศ  ใช้ความรู้
ความสามารถและความตั้ งใจ ทั้ งบุคลากรใน
องค์กรและประชาชน จะน าพาท้องถ่ินไปสู่
ความเป็นเลิศ บทบาทของผู ้บริหารเทศบาล 
ผูบ้ริหารเทศบาลตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช้ในการบริหารองค์กรในยุค
ปัจจุบัน แสดงกรอบงานท่ีท าให้ผู ้ปฏิบัติ
ตรวจสอบวา่ตนมีรูปแบบการคิดอยา่งไรในการ
ปฏิบั ติ งาน  และแก้ ปั ญหาท่ี เกิ ดจากการ
ปฏิ บั ติ งาน  และส่ งเส ริมให้ บุ คลากรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา  ท าให้
เทศบาลเมืองดอนสักบรรลุวิสั ยทัศน์ตาม
ยทุธศาสตร์ในการพฒันา  

5.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วม ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล
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เมืองดอนสัก ไดร้ะบุการพฒันาไวใ้นอนาคตใน 
6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  
ดา้นการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต ดา้นการ
พัฒนาการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ดา้นการพฒันาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ี ดี  และด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาไว้ชัดเจนท าให้ ผู ้บ ริหารและ
บุคลากรได้สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ผูมี้
ส่วนร่วมเก่ียวข้องกบัองค์การเกิดแรงบนัดาล
ใจอยากปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์  การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเกิดจาก
ผูบ้ริหารเทศบาลและผูท่ี้เก่ียวข้อง มีส่วนร่วม
ในการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย โดยมีการ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผูบ้ริหาร/หัวหน้า
ส่วนและบุคลากรส่วนต่างๆในองค์การเพื่อ
ระดมความคิด ก าหนดเป้าหมาย แนวทางใน
การพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ก าหนดส่ิงท่ี
ต้องท า เม่ือทราบความต้องการในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน จึงสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัของผูบ้ริหาร
และบุ คลากร โดยแสดงถึ งลักษณะหรือ
ขอบข่ายในการด าเนินงานของเทศบาลดอนสัก 
เก่ี ยวกับลักษณะการบริหารงาน และการ
จดับริการสาธารณะ และสนบัสนุนให้บุคลากร
มีการแสดงความคิดเห็นแนวคิดเก่ี ยวกับ
เทศบาล ระบุหรือก าหนดภารกิจหลกัไวอ้ย่าง
ชดัเจน เป็นท่ียอมรับและเขา้ใจของบุคลากรทุก
ฝ่ายในองค์กรช่วยให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพราะ
วิสัยทศัน์ขององค์กรเป็นภารกิจหลกัท่ีจะเป็น

ส่ิงยึดเหน่ียว เป็นหลักการร่วมส าหรับการ
ด าเนินงานในแต่ละด้านของผูท่ี้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย การติดต่อส่ือสารกันภายในเทศบาล เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิสัยทศัน์
ร่วมของเทศบาลเมืองดอนสัก เป็นเคร่ืองมือ
และวิธีการในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์ร มีกระบวนการส่ือสาร ผา่นล าดบั
ขั้นบงัคบับญัชาในระดบัสูงลงไปยงัผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาในระดบัต ่ากวา่ภายในเทศบาลรวมไปถึง
การส่ือสารเก่ียวกบันโยบาย การบริหารเทศบาล 
การสั่ งงาน และการบันทึกข้อความท่ี เป็น
ทางการ ท าให้เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากร  

5.4 ด้านการเรียนรู้ ร่วมกัน
เป็นทีม ผูบ้ริหารและบุคลากรของเทศบาลเมือง
ดอนสัก มีการท างานเป็นทีมในการค้นหาวิธี
ปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยการประชุมเพื่อหาวิธีท่ีจะ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การ
ติดตามและประเมินผลโดยการประชุมร่วมกนั
กบัหัวหน้าส่วนและบุคลากรในองค์กรในการ
ปฏิบัติงาน มีการประชุมหารือก่อนลงมือ
ปฏิบติัแจกจ่ายงานบูรณาการทุกกองในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง การประชุมการท าประชาคมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะท าให้บุคลากรของ
เทศบาลมีความสามารถในการคิด ตีปัญหา 
หรือประเด็นพิจารณาให้แตกหากมีการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมจะท าให้การท างานประสานกนั
เป็นอย่างดี มีความคิดในส่ิงใหม่ ท่ีแตกต่าง      
มีความไวว้างใจต่อกนั การท างานเป็นทีมของ
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บุคลากรจะท าให้เทศบาลตระหนักและมีการ
น าเอาทรัพยากรของเทศบาลมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์  ผู ้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒ น าความ รู้ ความส ามารถโดย มี ก าร
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึง
กันและกันภายในองค์กร มีการแนะน าและ
สนับสนุนให้บุคลากรรับฟังความคิดเห็นจาก
เพื่ อนร่วมงานในฝ่ ายเดี ยวกัน และเพื่ อน
ร่วมงานต่างฝ่าย  รวมถึงการสนับสนุนให้
บุคลากรมีการสร้างส่ิงใหม่อย่างต่อเน่ือง และ
น าส่ิ งสร้างสรรค์ใหม่มาอภิปรายร่วมกัน 
ภายในเทศบาล ส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์รมี
ความสามคัคีกนั โดยมีการจดักิจกรรมประสาน
ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร   

5.5 ด้านความคิดความเข้าใจ
เชิงระบบ ผูบ้ริหารเทศบาลมีการก ากบัติดตาม
การท างานของแต่ละฝ่ายโดย แบ่งงานรับผดิชอบ
ให้รองนายกดูแลแต่ละกอง เม่ือมีปัญหาก็
ประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางแก้ ผลการท างาน
แต่ละโครงการ หรือแต่ละปัญหาต้องรายงาน
ให้ทราบ แนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร
เทศบาลเมืองดอนสัก ได้แก่ การให้ก าลังใจ   
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้
บุ คลกรปฏิบั ติ งานด้ วยความตั้ งใจ มีการ
ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรในรูปแบบบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กร      
โดยให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถเพื่อประยุกต์ใช้ให้ตรงกับสาย
งานท่ีท า การสร้างบรรยากาศท่ีดีในองคก์ร การ

ใช้ค  าพูดให้ทุกคนมีความเป็นอิสระในการ
ท างานสร้างความเป็นกันเอง  นอกจากน้ียงัมี
การสนับสนุนให้เทศบาลก าหนดเป้าหมาย  
และทิศทางการท างานท่ีชัดเจนสอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การสนับสนุนให้
เทศบาลเมืองดอนสักมีการจัดแบ่ งหน้ าท่ี   
ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน 
ส่ ง เส ริ มและสนั บ ส นุ น ให้ บุ คล าก รมี
ความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานท่ี
สลบัซบัซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ   
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษามีประเด็นส าคญัท่ีจะ
น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. การพัฒนาองค์ การสู่ การเป็ น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
โดยภาพรวมมีการพฒันาอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ การพัฒนาองค์การสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
ผูบ้ริหารและบุคลากรมีการปรับตัวเพื่อท่ีจะ
สามารถปฏิบติังานในกระแสของโลกาภิวฒัน์ 
และความเจริญก้าวหน้ าของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีรวดเร็วและทนัสมยั ดงัท่ี อโณมา  
คงตะแบก (2547 : 8) ได้เสนอแนวคิดอธิบาย
ปรากฏการณ์และความจ าเป็นในการพัฒนา
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ว่า 
องค์การท่ีมุ่งเน้นและจูงใจให้สมาชิกมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพื่ อศักยภาพตนเองและขององค์กร ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว
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ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม 
บุคลากรจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ี
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึง ปีเตอร์ เซงเก้ (Perter 
M. Senge. 2000: 19) ไดก้ล่าวถึงองค์กรแห่งการ
เรี ยน รู้ ว่ า เป็ นองค์ กรท่ี บุ คลากรพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้าง
ผลงานตามท่ี ปรารถนาโดยมีการพัฒนา
แนวความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ และมีการเรียนรู้
ร่วมกันภายในองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และรัตนา 
กาญจนพันธ์ุ (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษา
องค์การแห่งการเรียนรู้ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ผูบ้ริหารและ
อาจารยผ์ูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

1.1 ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม 
จากความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น
ระดับมาก โดยข้อท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
ผูบ้ริหารเทศบาลฯเปิดใจกวา้งและเต็มใจจะ
พิจารณายอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในการ
สร้างวิสัยทศัน์ของคนในเทศบาลฯ  บุคลากร
และเพื่อนร่วมงานรับรู้และเข้าใจถึงนโยบาย
เป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของเทศบาล
เป็นอย่างดี  บุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีส่วน
ร่วมในการวางแผนงานและการก าหนด
เป้าหมายของเทศบาลฯ  มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็นแนวทางการปฏิบติังานและขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆกบัเพื่อนร่วมงานในเทศบาล ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ การมีวิสัยทศัน์ร่วม ไม่ไดเ้ป็น
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารองค์กรเท่านั้น 
ท่ี จะท าให้ บุ คลากรในองค์กรยอมรับใน

วิ สั ยทั ศ น์ ร่ วม   แ ต่ เป็ นข้ อตกลงท่ี ผ่ าน
กระบวนการมี ส่วนร่วมของผู ้บริหารและ
บุคลากรทุกฝ่ายในองคก์ร กระบวนการก าหนด
วิสัยทัศน์เป็นการด าเนินการร่วมกันภายใน
องค์กร อย่างต่อเน่ือง และวิสัยทัศน์ร่วมก็มี
ความชัดเจนมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัต่อการเรียนรู้ในระดบับุคคลและระดับ
องค์ ก าร และ เป็ น เค ร่ื องมื อส ร้ างความ
กระตือรือร้น สร้างพลังร่วมกันในองค์กร 
เพื่อให้มีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกนั น า
องค์การไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ดงัท่ี ยูคล์ (Yukl. 1982) 
ได้ เสนอแนวความคิดเก่ี ยวกับการสร้าง
วิสัยทศัน์ร่วมไวว้่า ในการสร้างวิสัยทศัน์ผูน้ า
จะตอ้งสร้างเครือข่ายท่ีไดพ้บปะกบัสมาชิกทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผูน้ า
จะต้องสนใจในความ คิ ด เห็ นของผู ้ อ่ื น 
โดยเฉพาะความคิดเห็นใหม่ๆ หรือแตกต่างไป
จากความคิดเห็นของตนเองเพื่อท่ีจะได้เลือก
เฉพาะความคิดเห็นท่ี ดีมาใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จาก
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ใน
ระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  

1.2 ด้านมีความคิดความเข้าใจ
เชิ งระบบ  จากความ คิ ด เห็ นของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ี มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด บุคลากรแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเป็น
อุปสรรค์ของการปฏิบัติงานโดยใช้หลักเหตุ
และผลและแนวคิดอย่างเป็นระบบ  มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนเร่ิมงานทุก
คร้ัง เทศบาลฯมีการจดักิจกรรมส่งเสริมให้เกิด
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การเรียนรู้ ร่วมกันแบบบู รณาการในด้าน
แนวคิดและการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการคิด
อย่างเป็นระบบเป็นหลักการท่ีส าคญัท่ีสุดใน
หลกั 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
บุคคลเรียนรู้เป็นลกัษณะของการคิดเช่ือมโยม 
มองภาพรวมหรือภาพจากการคิดเชิงสังเคราะห์ 
การคิดอย่างเป็นระบบเน้นมุมมองแบบเป็น
วงจร ไม่ใช่มุมมองเชิงเส้นตรง ดงัท่ี เชล เจ มาร์
การ์ด (Michel J. Marquardt, 1996 : 98) ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัความคิดความเข้าใจเชิงระบบ
วา่ การคิดเชิงระบบเป็นกรอบของแนวความคิด
อย่างหน่ึ งท่ี ช่วยให้ เรามองเห็นแบบแผน
ทั้งหมดได้ชัดเจนกว่าเดิม ซ่ึงสามารถช่วยให้
เปล่ียนแปลงแบบแผนเหล่านั้นไดดี้ข้ึน  

2. การเปรียบเทียบระดบัการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ
ระดบัเงินเดือน ไม่มีผลต่อการพฒันาองคก์าร สู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของเทศบาล
เมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี แสดงให้เห็นว่า บุคลากรทั้งเพศชายและ
เพศหญิงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในเร่ืองในเร่ืองท่ีจะท าจึงท าให้ได้รับ
โอกาส และไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารใน
การพัฒนาขีดความสามารถ การเรียนรู้ท่ีเท่า
เทียมกัน เพื่ อน าความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะในการท างานอย่างเต็มความสามารถ  มี
ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ
ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกคน
แมว้่ามีอายุท่ีแตกต่างกนั ต่างก็มีความตอ้งการ
ในการพฒันาตนเอง และพฒันาองค์การสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ส่วนในดา้นระดบั
การศึกษาก็ไม่มีผลต่อการความตอ้งการในการ
พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกคนมีความ
ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเพื่อใหอ้งคก์ารมี
การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ท างาน แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้
พนักงานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ท างานท่ี
แตกต่ างกัน   แต่ เทศบาลก็ ส่ งเส ริม  และ
สนับสนุน และเอ้ือให้พนักงานมีช่องทางใน
การเพิ่มศกัยภาพของตนเองให้สูงข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาค้นควา้ 
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงข้ึน และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ระดบัเงินเดือน แสดงให้เห็นวา่ พนกังาน
ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้
มีศกัยภาพโดยเพื่อผลประโยชน์และการพฒันา
องค์กร สอดคล้องกับ เนติ  โพธิรัตน์ (2554)    
ท่ีพบว่า เพศ สถานภาพสมรส อายุ  ระดับ
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน มีศกัยภาพในการพฒันาไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั  

3. แนวทางในการพัฒนาองค์การ   
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลดงัน้ี  
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3.1 ด้านความรอบรู้ของบุคคล 
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ได้ต้องการการศึกษา
ค้นควา้ด้วยตนเอง ฝึกฝนตนเองด้วยการเรียน
รู้อยู่ เสมอ แสดงให้ เห็นว่า บุคลากรจะต้อง
พฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ 
เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหาร 
ดั ง ท่ี ปี เตอ ร์  เซ ง เก้  (Peter M. Senge Senge. 
1990) ได้ให้แนวคิดดา้นความรอบรู้ของบุคคล
วา่ การเรียนรู้ขององคก์ารจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ
บุคคลมีการเรียนรู้เท่านั้น การฝึกฝนอบรมตน
ดว้ยการเรียนรู้อยู่เสมอเป็นรากฐานส าคญัเป็น
การขยายขีดความสามารถให้เช่ียวชาญมาก
ข้ึน จากยุทธศาสตร์และแนวทางในการพฒันา 
ของเทศบาลเมืองดอนสัก ท่ีผูบ้ริหารสนบัสนุน
ให้บุคลากรมีความสนใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยส่งบุคลกรเข้ารับการ
อบรมหลักสู ตรต่ างๆ อบรมตามวิชาชีพ 
การศึกษาอบรมตามค าสั่ งกรมดังท่ี  โอเว่น 
(Owen, 1987 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2551 : 
194-195) ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาองค์การ
นั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งเห็นความส าคญัและ
มีส่วนร่วม  

3.2 ด้ านแบบแผนความคิ ด 
เทศบาลเมืองดอนสัก มีวฒันธรรมองค์กรใน
การบริหารงานโดยยึดหลกัตามระดบัการบงัคบั
บญัชา มีการจดัโครงสร้างท่ีเป็นระเบียบ มีการ
แบ่งงานกันท า บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงาน
ตามสาขาท่ีตนมีความช านาญ ยึดถืองานโดย
ยึดถือเกณฑ์ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด แสดง
ให้เห็นว่า การมีโครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชัดเจนจะเอ้ือต่อการด าเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงัท่ีสุนนัทา เลาหนนัท์ (2544: 71-96 อา้งถึงใน 
ชวลิต  เกิดทิพย์, 2554 : 20-22) ได้กล่าวถึง
แนวคิดในการพฒันาองคก์ารวา่ตอ้งเปล่ียนแปลง
แนวยุทธศาสตร์ด้านการจดัการ และกรรมวิธี
ในการปฏิบติังาน ระบบการวินิจฉยัสั่งการ การ
จูงใจ การส่ือสารขอ้ความ สร้างบรรยากาศของ
องค์การท่ีสามารถสนองทั้ง ความตอ้งการของ
บุคคลและองค์การ และความจ าเป็นท่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมใน  องค์การให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน เปล่ียนแปลงวฒันธรรมของ
องค์การ ก าหนดแนวทางการบริหารงานให้
เหมาะสมกบัองคก์ร การเปล่ียนโครงสร้าง และ
บทบาทต่าง ๆ ขององค์การ เป็นการรับรู้ว่าการ
จัดโครงสร้างและการก าหนดบทบาทต่างๆ 
ขององคก์ารให้เหมาะสม  

3.3 ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม  
ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายของเทศบาล ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ 
วิสัยทัศน์เป็นความปรารถนาให้เกิดมีข้ึนใน
องค์การเป็นส่ิ งท่ี จ  าเป็นต่อผู ้บ ริหารและ
บุคลากร เป็นพลงัขบัเคล่ือนในภารกิจทุกอยา่ง
ขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั เป็นจุด
ร่วมและพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกใน
องค์การ ผู้น าต้องพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะตน 
ข้ึ นมาก่ อนจากคุณค่ าส่ วนบุ คคล ความ
ห่วงใย แบ่งปันให้ผูอ่ื้นได้รู้ เข้าใจ เห็นคล้อย
ตามด้วยการส่ือสารท่ี มีการแบ่งปันกับผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งในทุกระดบัขององค์การ โน้มน้าวให้
เกิดการปฏิบติัร่วมกนัไปในทิศทางท่ีท าให้ภาพ
วิสัยทศัน์นั้นเป็นจริง ดงัท่ี ปีเตอร์ เซงเก ้(Peter 
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M. Senge, 2000 : 7-8) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ
การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมไวว้า่ การสร้างและสาน
วิสัยทศัน์ วิสัยทศัน์องค์การเป็นความมุ่งหวงั
ขององค์การท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนับูรณาการให้
เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลกัษณะวิสัยทศัน์
องค์การท่ีดี คือ กลุ่มผูน้ าตอ้งเป็นฝ่ายเร่ิมเน้น
เขา้สู่กระบวนการพฒันาวิสัยทศัน์อย่างจริงจงั 
วิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งมีรายละเอียดชัดเจน เพียง
พอท่ีจะน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัได ้วิสัยทศัน์
องคก์ารตอ้งเป็นภพบวกต่อองคก์าร 

3.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม โดยการท างานเป็นทีมของบุคลากรจะท า
ให้เทศบาลตระหนกัและมีการน าเอาทรัพยากร
ของเทศบาลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ การประชุม
ปรึกษาในงานนั้นๆก่อนลงมือปฏิบติั เช่น เม่ือ
มีกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมของเทศบาลจัดให้
บุคลากรจากทุกฝ่ายทุกกองรับผิดชอบงาน
ร่วมกัน  ผู้บ ริหารและบุคลากร ค้นหาวิ ธี
ปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ร่วมกนั การติดตามและประเมินผลโดย
การประชุมร่วมกันกับหั วหน้ าส่ วนและ
บุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงาน ดังท่ี ปี
เตอ ร์  เซ ง เก้  (Peter M. Senge, 2000: 7-8) ได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีมไวว้า่ การเรียนรู้ของทีม จะท าให้ระดบั
ความสามารถของทีมเหนือกว่าระดับความ 
สามารถของรายบุคคลในทีม  ทีมสามารถ
พฒันาขีดความสามารถประสานสัมพนัธ์กนัได้
เป็นอย่างดี การพูดคุย และการอภิปราย ของ
ผูค้นในองคก์าร การปรับแนวปฏิบติัให้ตรงกนั 
วา่เป็นเง่ือนไขส าคญัก่อนท่ีจะมีการเพิ่มอ านาจ

ในการปฏิบัติ  ให้แก่บุคคล หรือทีม ในการ
ตดัสินใจหรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

3.5 ดา้นความคิดความเขา้ใจเชิง
ระบบ ผูบ้ริหารเทศบาลมีการก ากบัติดตามการ
ท างานของแต่ละฝ่ายโดย แบ่งงานรับผิดชอบ
ให้รองนายกดูแลแต่ละกอง เม่ือมีปัญหาก็
ประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางแก้ ผลการท างาน
แต่ละโครงการ หรือแต่ละปัญหาต้องรายงาน
ให้ทราบ มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในองค์กร 
การสนบัสนุนให้เทศบาลก าหนดเป้าหมายและ
ทิศทางการท างานท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แสดงให้เห็นว่า การคิด
อย่างเป็นระบบเป็นการมองรูปแบบของ
ความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับความเปล่ียนแปลง การมองทั้ ง
ระบบจะท าให้เห็นโครงสร้างท่ีอยู่ลึกลงไปท่ี
ตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลง  การคิดอยา่งเป็นระบบ
จะท าให้เห็นว่าจะเปล่ียนแปลงรูปแบบอย่างไร
จึงจะมีประสิทธิภาพช่วยขจัดความซ ้ าซ้อน 
ของงานดงัท่ี มิเชล (Michel J. Marquardt, 1996 : 
98)  ไดผู้ก้ล่าวถึงความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ
วา่ การคิดเชิงระบบเป็นกรอบของแนวความคิด
อย่างหน่ึ งท่ี ช่วยให้ เรามองเห็นแบบแผน
ทั้งหมดได้ชัดเจนกว่าเดิม ซ่ึงสามารถช่วยให้
เปล่ียนแปลงแบบแผนเหล่านั้นไดดี้ข้ึน  

ข้อเสนอแนะ   
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

 ดา้นความรอบรู้ของบุคคล  
1) ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน 

โดยควรก าหนดเป้าหมาย แนวทาง และทิศทาง
ของการด าเนินงานของเทศบาลร่วมกัน ให้
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บุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางการท างานของเทศบาล ซ่ึงจะท าให้
บุคลากรของเทศบาลมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ท าวสิัยทศัน์ใหเ้ป็นจริง 

2) ผูบ้ริหารเทศบาลควรน าปัญหา
จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาลดอนสักมาร่วมกนัวางแผน
และก าหนดแนวทางแก้ไข โดยกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดความคิดในการแก้ไขปัญหาด้วย
ตวัเอง และมีความคิดสร้างสรรคใ์นทางบวก 

ดา้นแบบแผนการคิด   
1) ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้พนกังาน

ได้ปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิบติังาน เช่น 
การปรับปรุงแก้ไขเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน การวินิจฉัยสั่งการ 
หรือการจูงใจ การติดต่อส่ือสาร ให้สอดคล้อง
กบัแนวทางการด าเนินงานของเทศบาล 

2) ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองดอนสัก 
ควรส่ งเส ริมให้ เข้ ารับการฝึ กอบรมใน
โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญ 
และกระตุ้นให้ บุคลากรมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากเทศบาลย ังขาดแคลน
บุคลากรในอีกหลายดา้น ท าให้การปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากขาด
อตัรากาลงัเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอเหมาะสม หาก
บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความช านาญใน
สายงานมากข้ึนท าให้เทศบาลมีการพฒันางาน
และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  

ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ร่วม   
1. ผูบ้ริหารควรกระตุน้ให้บุคลากร

ไดต้ระหนกัถึงวิสัยทศัน์ในการพฒันาเทศบาล

ให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้
บุคลากรใช้วิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในการ
ปฏิบติังาน 

2. ผู้บริหารเทศบาลดอนสัก ควร
ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันระดมความคิด 
ก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
หรือกระตุ้นให้ผู ้มี ส่ วนร่วมเก่ี ยวข้องกับ
องค์การเกิดแรงบนัดาลใจอยากปฏิบติังานให้
บรรลุวสิัยทศัน์ 

ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  
1. เท ศบ าล เมื อ งดอนสั ก ค วร

ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการท างานท่ี
เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั เช่น ให้พนกังานทุกคน
มีอิสระในการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงการ
ตดัสินใจ โดยใช้แนวทางประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็นจากพนักงานของคนในเทศบาล 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนแนวคิดและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั 

2. ผูบ้ริหารควรน าปัญหาท่ีเกิดจาก
การปฏิบั ติ งานของบุคคลากรมาร่วมกัน
พิจารณาและก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะ
เป็นการตัวกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ท าให้การพัฒนาเทศบาล
เทศบาลเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดา้นมีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ  
1. ผูบ้ริหารเทศบาล ควรส่งเสริมให้

บุคลากรเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งจากภายใน
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เทศบาลและจากภายนอก เพื่ อให้ เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ และปรับปรุงการปฏิบติังาน
สามารถน าความคิดไป สู่ การจัดท าแผน 
ปฏิบติัการ 

2. ผูบ้ริหารเทศบาล ควรส่งเสริมให้
มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เช่น การ
ตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร การแก้ปัญหา และ
การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคลการ 
เพื่อให้เป้าหมายการท างานของบุคลากรมีการ
พัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน น าไปสู่การพัฒนา
องค์การเพื่ อปรับปรุงการวางแผนและการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ไป
ทดลองใชก้บัการบริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ   

2. ต้องปรับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ระดับของการรับ รู้ข่ าวสารทางการเมือง
เก่ียวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  โดยการให้เกิดการวิเคราะห์ข่าวสาร
ทางการเมืองหรือจดัเวทีน าเสนอความคิดเห็น
ท่ีไดรั้บรู้ข่าวสารการเมือง 

1. การท าวิจัย รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
อ าเภอปางช่อง จังหวดันครราชสีมา เพียง
อ าเภอเดียว ควรน ากรอบแนวคิดไปศึกษากบั
องค์กรส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัอ่ืน เพื่อเป็น
การขยายผลการวจิยัต่อไป 

2. ควรท าวิจัย โดยเปล่ียนตัวแปร
ตาม คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมี
รูปแบบการปกครองแบบพิเศษ เช่น เมือง
พทัยา กรุงเทพมหานคร 
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