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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 2) สร้างกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3)
ประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 270 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาด
เล็ก ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ
ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการจัดการความรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเพิ่มอานาจการ
ปฏิบัติและด้านภาวะผู้นา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์เนื้อหา
จากการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย
รายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างขององค์การ และด้านภาวะผู้นาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการทางาน
เป็นทีม ด้านการจัดการความรู้ ด้านการเพิ่มอานาจในการปฏิบัติ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้าน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน อยู่ในระดับน้อยตามลาดับ
2. กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก มี 5 ด้าน ประกอบด้วย
กลยุทธ์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ ด้านภาวะผู้นา ด้านการจัดการความรู้ ด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและด้านโครงสร้างองค์การ
3. คุณภาพของกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
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Abstract
Research on the development strategies towards the learning organization of
the small schools of Sa Kaeo Primary Education Service Area Office. The objectives
were 1) to study the development conditions of learning organization of the small
schools, 2) to create development strategies towards learning organization of the
small schools , and 3) the quality evaluation of the development strategies towards
learning organization of the small schools. The sample groups were the school
administrators and teachers in the small schools the total of 270 people from the
stratified random samples. The instruments used in this research were the
questionnaires of the development conditions of learning organization of the small
schools. The organizational structures, the application of technology, the cultures
learning of the organization, the teamwork, the knowledge management, the sharing
visions, the increasing power the performance and leadership as the five-star rating
scale, the statistical methods used to analyze data were percentage, average, and
standard deviation. Analysis and content analysis from the focus group.
The research had found that;
1. The development conditions of learning organization of the small schools.
Overall were at the low level and individual aspect had found that the organizational
structures and leadership were at the moderate level, the teamwork, the knowledge
management, the increasing power the performance, the application of technology,
the cultures learning of the organization and the sharing visions were at the low level,
respectively.
2. The development strategies towards the learning organization of the small
Schools. Consisting of the cultures development strategies of learning organization,
leadership, the knowledge management, the application of technology and the
organizational structures.
3. The quality of the development strategies towards the learning organization
of the small schools. The possibilities aspect, the appropriate aspect and the
advantages, overall were at the high level.
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บทนา
ในปัจจุบันนี้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความ
เป็ น โลกาภิ วัต น์ ข องโลก การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญได้แ ก่ การเปลี่ ยนแปลงด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนไปด้วย บุคคลต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด
ก็คือ การศึกษา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องมีการ
พั ฒ นาให้ ส ามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ.2552-2561) ที่มีจุดเน้นคุณภาพการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้านคือ ด้านคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มี
นิ สั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้ สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและแสวงหาความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ครู ยุ ค ใหม่ ที่ เ ป็ น ผู้
เอื้ออานวยให้ ผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ /สถานศึกษายุคใหม่ และการบริหารจัดการใหม่
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ขณะเดียวกันการบริหารจัดการศึกษาไทยยัง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสังคมในการสร้างคุณภาพคน
ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต (dynamic change) ดังนั้นกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ดั ง นั้ น
สถานศึกษาจึ งมีความจ าเป็ น อย่ างยิ่ง ที่จะต้องมี ความพร้ อมในด้านต่างๆ ที่ จะนาไปสู่ การพัฒ นา
คุ ณ ภาพของบุ ค คล นั่ น คื อ การท าสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง ส านั ก พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2555: 77) ได้กล่าวถึงความสาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) มีความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นต้องการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ เหตุผลที่ทาให้เราต้องให้ความสนใจกับ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เนื่องจากความท้าทายและความกดดันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในการ
ทางาน ความท้าทายใน การแข่งขันของสภาพเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ เปี่ยมพงษ์ นุ้ยบ้านด่าน (2553: 27) ได้ให้ข้อเสนอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า การกาหนดนโยบาย กฎหมาย รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มาตรา 11 เพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถดารงชีวิต อยู่ในโลกนี้ได้สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
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สิ่งแวดล้อมก็จะไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้เช่น ไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อนับล้านปีที่แล้วเป็นต้น หาก
เราจะเปรีย บเทียบองค์การหนึ่ ง ๆ ที่กาลังดาเนินกิจการอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดารงชีวิต อยู่ท่ามกลาง
กระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ (Globalization) องค์การใดที่มีการเรียนรู้มีการปรับตัวที่ดีก็สามารถดารงอยู่
ได้ ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกระแสของความต้องการพัฒนาองค์การดูเหมือนจะมีอิทธิพลแผ่ไปทั่วโลก มีนักคิดนัก
บริหารจานวนมากได้เสนอแนวคิด อธิบายปรากฏการณ์และความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
เพื่อให้สามารถดารงอยู่และสืบทอดจุดหมายของ องค์การต่อไปเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่าง
มั่นคง ทาให้สถานศึกษาหลายแห่งพยายามที่จะ บริหารงานในโรงเรียนของตนให้ดีที่สุด และมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่ การพั ฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น “โรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้” คือ การเน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน
ต้องเป็น สภาพของการเรียนรู้ และก่อเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้รู้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดจานวนทั้งสิ้น 32,098 โรงเรียน กระจายอยู่ทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อพิจ ารณาเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ กในสั งกัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที่ยึ ดเกณฑ์จ านวนนักเรี ยนไม่เกิน 120 คน มี จานวนทั้งสิ้ น
14,397 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.82 ของโรงเรียนทั้งหมด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553) และให้ความสาคัญต่อการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในจังหวัดสระแก้ว ที่มีจานวนเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความจาเป็นที่จะสร้างกลยุทธ์การ
พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผลการวิจัยที่ได้รับจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กเข้าสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีมาตรฐาน สามารถ
ดารงอยู่ได้ในสถานการณ์โลกและสังคมของการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
3. เพื่อประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิ ดเห็ น จากกลุ่ มตั ว อย่ าง จากนั้ นน ามาวิ เคราะห์ อ งค์ ประกอบองค์ก ารแห่ งการเรีย นรู้ ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นการวิเคราะห์เชิงสารวจ
2. สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาสู่ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยน า
องค์ประกอบองค์การแห่ งการเรี ย นรู้ที่สังเคราะห์แล้ วได้องค์ประกอบ 5 ด้าน 20 ตัว บ่งชี้ มาร่าง
กลยุ ทธ์การพัฒ นาสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว และนามาสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ
3. ประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาด
เล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน
125 โรงเรียน จานวนกลุ่มตัวอย่าง 270 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นและผู้เชี่ยวชาญในการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จานวน 12 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 8 คน
ผู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ จานวน 4 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 60 ข้อ มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.97 น าแบบสอบถามมาสอบถามกั บ กลุ่ มตั ว อย่ า ง จากนั้ น น ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นการวิเคราะห์เชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาสภาพการพัฒนาองค์การแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก จากการสอบถาม
ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กนามาวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ทาการสร้างกลยุทธ์โดยการนาร่างกลยุทธ์มาสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 12 คน และทาการ
ประเมินคุณภาพของกลยุทธ์โดยผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 100 คน
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. สภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย (̅X = 2.49) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างขององค์การ และด้านภาวะผู้นาอยู่ใน
ระดับปานกลาง (̅X = 2.69, ̅X = 2.59) ด้านการทางานเป็นทีม (̅X = 2.47) ด้านการจัดการความรู้ (̅X
= 2.47) ด้านการเพิ่มอานาจในการปฏิบัติ ( X̅ = 2.44) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ( X̅ = 2.43)
ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การความรู้ (̅X = 2.41) และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (̅X = 2.40)
2. การสร้ างกลยุ ทธ์การพัฒ นาสู่ องค์การแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ ก จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ 12 คน ดังนี้
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ ประกอบด้วย ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมค่านิยม เจตคติ สร้างความตระหนักในการพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลด้านการบริหารงานของโรงเรียน
ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย ส่งเสริมผู้นาด้านการจัดการความรู้
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีการประเมินความต้องการในการพัฒ นาความสามารถ และศักยภาพที่
จาเป็นของเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้ส่งเสริมการเป็นผู้นาด้านการ
เปลี่ยนแปลง
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ส่งเสริมให้มีการนาระบบ
การบริหารจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจัดการความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
คิดค้นนวัตกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้อย่าง
2.4 กลยุ ท ธ์การพัฒ นาด้า นการประยุกต์ ใช้เ ทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย ส่ งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรออกแบบนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุ นการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย พัฒนาโครงสร้างการบริหาร
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมการทางานตามความสามารถ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขององค์การให้มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้
3. การประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว โดยรวม ระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสม ด้านความมีประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 90 ระดับ
คุณภาพดีมาก ด้านความเป็นไปได้ คิดเป็นร้อยละ 88 ระดับคุณภาพดีมาก ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก จากการศึกษาสังเคราะห์
เอกสาร แนวคิ ดทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสอบถามความคิ ดเห็ น จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ 2) ภาวะผู้นา 3) การจัดการความรู้
4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ 5) โครงสร้างขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศกร ไชยคาหาญ
(2550) พบว่า ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานมี 9
ปัจจัย คือ 1) โครงสร้างที่เหมาะสมขององค์การ 2) การคิดอย่างเป็นระบบ 3) กลยุทธ์ขององค์การ
4) วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การทางานเป็นทีม 7) การมีวิสัยทัศน์
ร่ ว ม 8) การสร้ างบรรยากาศในองค์การ และ 9) การสร้างและถ่ายโอนความรู้และสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของ ภูษิต รุ่งแก้ว (2555: 188-200) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 9 ปัจจัย
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างการบริหารงาน ด้านการจัดการความรู้
การนาเทคโนโลยีไปใช้ ภาวะผู้นาทางวิชาการ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาบุคลากร
และทีมงาน การจูงใจ การกากับติดตามการดาเนินงาน
ผลการวิจัยทั้ง 5 องค์ประกอบ สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1.1 วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ ประกอบด้วย บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของความรู้
การถ่ายโอนความรู้ และเผยแพร่ต่อกันฉันมิตร บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้
ขององค์การที่ดีกว่า สมาชิกในทีมมีทักษะในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน บุคคลากรมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลย้อนกลับในด้านความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็น
กลุ่มมาเป็นการทางานแบบทีมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม
(2550) การเรียนรู้องค์การจะทาให้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้มีจิตใจเปิดกว้าง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นคนกล้าทดลอง ค่านิยมเหล่านี้เป็นการวางรากฐานทางสังคมที่จะช่วยสนับสนุน
ความสาเร็จของการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นบุคลากรและแนะนาให้พยายามสร้างสิ่งใหม่ๆ
1.2 ภาวะผู้นา ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่ บุคคล
แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ผู้บริหารโรงเรียนคอยช่วยเหลือ คัดกรอง จัดเก็บความรู้ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและนอก
องค์การ ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
ตามเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ กระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้ อมใหม่ ๆ รวมถึงการแสวงหาทรัพยากรใหม่ ๆ ผู้บริห ารเป็นผู้ นาในด้านการวางแผนการ
ดาเนินการต่างๆ ในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2556: 315) กล่าวว่า
ผู้น าต้องมีความสามารถในการริ เริ่มสิ่ งใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความใส่ ใจในรายละเอียดและความคิด
สร้ างสรรค์ และสอดคล้ องกับ แนวคิดของแนวคิดองค์การแห่ งการเรียนรู้ของ Kaiser (2001: 51)
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นาเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้นา (Leadership) คือ บุคคล
ที่ อุทิศตนเพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ประสานวิสัยทัศน์ของบุคคล มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถสอนงานสอนทักษะและเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรม พร้อมเป็น ผู้ช่วยเหลือและสนับสนุน
สมาชิกให้การปฏิบัติงานสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
1.3 การจัดการความรู้ ประกอบด้วย โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ การ
จั ด การความรู้ กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความคิ ดใหม่ ๆ โรงเรี ยนมี ก ารส่ ง เสริ ม ผู้ น าด้า นการจั ด การความรู้
สอดคล้องกับแนวคิด มาร์ควอร์ดท (Marquardt, 1996) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบ
สาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ ความรู้ได้กลายเป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์การมากกกว่าทรัพยากร
ด้านการเงิน ที่ตั้งทางการตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินอื่นๆ ความรู้เป็นทรัพยากรหลักในการทางาน
โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการระบบต่างๆ และขั้นตอนการทางานขององค์การ
ล้วนมาจากพื้นฐานของความรู้ชานาญทั้งสิ้น ความรู้กลายเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับองค์การสมัยใหม่ ซึ่ง
ต้องมีการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ ในการ
จัดการความรู้
1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพ ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของบุคลากรโรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพอยู่เสมอ โรงเรียนมีการเก็บประมวลผลและถ่ายทอดข้ อมูลผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกองค์การ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ มาร์ควอร์ดทและเรย์โนลด์ (1994: 65-77) กล่าวว่า เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning
Technology) องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและให้มีการเก็บ ประมวล ถ่ายทอดข้อมูลกันได้รวดเร็ว
และถู ก หลั ก สร้ า งเครื อ ข่ า ย สร้ า งฐานข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ มี ก ารใช้ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence) เทียบเคียงกับการทางานของสมองมนุษย์ เพื่อช่วยถ่ายโอนการเรียนรู้ไปทั่วทั้งองค์การ
สมคิด สร้อยน้า (2549: 151) กล่าวว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานเข้ามามีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งต่อบุคคล ต่อสังคม ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านทางสื่อเทคโนโลยี สอดคล้อ งกับ
งานวิจัย กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ (2556: 186-189) ได้วิจัยแนวทางการบริหารจัดการปัจจัยที่ส่งเสริมการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยที่
ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็น ระบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้นี้ มาเป็นส่ว นหนึ่งของการ
ทางาน
1.5 โครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย โรงเรียนมีการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน
ต่างๆ และบุคคล ในองค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการจัดบุ คลากรในตาแหน่งตามความรู้
ความสามารถ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
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ความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ เบนเนทท์และโอเบรียน (Bennette and O, Brien, 1994 :
77-79) ว่าโครงสร้างขององค์การหรืองานสามารถสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนด
ภาระงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกรวมทั้งความต้องการขององค์การด้วยและแนวคิดของมาร์ควอร์ดทและเรย์โนลด์
(1994: 65-77) ที่กล่าวว่าโครงสร้ างขององค์การต้องมีขนาดเล็กและคล่องตัว ยึ ดหยุ่นไม่ตายตัว มีการ
กาหนดขอบข่ า ยภาระงานไม่ มี ก ารบั ง คั บบั ญ ชาที่ เ น้ น ควบคุม กระบวนการไม่ซ้ าซ้ อ นกั น วิ เ ชี ย ร
วิทยอุดม (2550) โครงสร้างองค์การจะมุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยังสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การให้มีความมั่นคง มีการส่ งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน รวมทั้งการตัดสินใจ
ความคิดเชิงระบบและการมอบหมายอานาจ
2. การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กลยุ ทธ์การพัฒ นาสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว โดยเรียงจากลาดับความสาคัญ
กลยุทธ์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริมค่านิยม เจตคติ สร้างความตระหนักในการพัฒ นาองค์การแห่ ง การเรียนรู้
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลด้านการบริหารงานของโรงเรียน ส่งเสริม
การทางานเป็ น ทีม สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ดวงใจ เปลี่ ยนบารุง (2555) พัฒ นากายภาพและ
สภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประเมินผลเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอานาจและการทางาน
แบบมีส่ ว นร่ ว มของบุ คลากร ส่ งเสริมให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
5) พัฒนาตัวบ่งชี้วัดในการประเมินคุณภาพและนาไปสู่การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอื่นที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับคุณวุฒิ และความ
เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ เร่งรัด สรรหา และ
พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
กลยุ ทธ์การพัฒ นาด้านภาวะผู้ นา ได้แก่ ส่ งเสริมผู้ นาด้านการจัดการความรู้ ส่ งเสริม
บุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง ส่ ง เสริ ม ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีการประเมินความต้องการในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่
จาเป็นของบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
การเป็นผู้นาด้านการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การพัฒ นาด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการนาระบบการบริห าร
จัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจัดการความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และคิดค้น
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นวัตกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กานต์สุดา มาฆะศิรา
นนท์ (2557) กล่าวถึงยอดกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการศึกษา
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง การพัฒนาความสามารถขององค์การ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในองค์การ
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรออกแบบนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2557) กลยุทธ์เพื่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโดยพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่อาศัยเทคโนโลยี พัฒนาและใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกลที่
หลากหลาย แสวงหาและพัฒนาสมรรถนะของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้ วยตนเองและการเรียนรู้
เป็ น กลุ่ ม ติด ตั้ ง ระบบ Electronic Performance Support Systems (EPSS) ใช้อิ น เทอร์เ น็ ต และ
อินทราเน็ตเพือ่ การฝึกอบรบ
กลยุทธ์การพัฒนา ด้านโครงสร้างองค์การ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมการทางานตามความสามารถ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขององค์การให้มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนการเป็นองค์การแห่ง
การเรี ย นรู้ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของมาร์ควอร์ดทและเรย์นอลด์ (Marquart and Reynolds,
1994) องค์การที่มีประสิทธิภาพควรมีโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม ไม่มีชั้นบังคับบัญชามากเกินไป
เพื่อ อานวยให้ เ กิด ความอิส ระในการทางาน คล่ องตั ว มีความยืดหยุ่น เกิ ดความคล่ อ งตั ว ในการ
ประสานงานกับทีมงานหรือแผนกอื่นๆ
3. คุณภาพของกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก รายด้านพบว่า ด้านความความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของบุคลากรในองค์การ
เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ จึงควรมีการปฏิรูปหรือปรับวัฒนธรรมของ
องค์ การให้ เอื้ อต่ อการพั ฒ นาสู่ องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ และพร้อมรับ การกับ เปลี่ ย นแปลงซึ่ง มีอ ยู่
ตลอดเวลา
2. ด้านภาวะผู้นา หรือ ผู้บริหาร คือ บุคลสาคัญในการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้
บุ ค ลากร ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ จึ ง ควรก าหนด

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.2 May – August 2018

251.

แผนปฏิบั ติก ารเพื่ อพัฒ นา สู่ ก ารเป็นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ข องสถานศึ กษาทั้ งในระยะสั้ นและ
ระยะยาว
3. ด้านการจัดการความรู้ ความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรองค์การจึง ควร มี
การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะทาให้การนามาใช้ การถ่ายโอนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ มีบทบาท สาคัญใน
การพัฒนาองค์การ องค์การจึงควรนาความเจริญด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ ส่ งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ด้านโครงสร้างองค์การ โครงสร้างองค์การเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา องค์การ
จึงควรมีการปรับโครงสร้างการบริหารองค์การที่เหมาะสม ยืดหยุ่น การสื่อสารที่รวดเร็ว และเอื้อต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทาศึกษากับโรงเรียนขนาดใหญ่หรือสังกัดหน่วยงานอื่นที่มีบุคลากรจานวนมาก
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพในยุคของการเปลี่ยนแปลง
2. ควรมีการนาผลการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาด
เล็กไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
3. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน องค์การและชุมชนเพื่อการพัฒนา
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนสู่ความเป็น
สากล
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