องคกรแหงการเรียนรูข องบุคลากรโรงเรียนปากชอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
Learning Organization of Pakchong School Personnel under the
Jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima
ธนัญญา ยุวผล 1 ภัทรฤทัย ลุนสำโรง 2
0
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุ ป ระสงค เพื่ อศึกษาและเปรียบเที ยบระดับ ความคิดเห็น ตอองคกรแหงการเรียนรูของ
บุ ค ลากรโรงเรี ย นปากช อ ง สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษานครราชสี ม า จำแนกตามอายุ ระดั บ
การศึ ก ษา และประสบการณ ท ำงาน ประชากรคื อ ผูบ ริห ารสถานศึกษาและครูผูส อนในโรงเรียนปากชอ ง สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปการศึกษา 2564 จำนวน 115 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน และไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีระดับความเชื่อมั่น สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, F-test และการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’
Method)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการมีแบบแผนทางความคิด รองลงมาคือ ดานการเปนบุคคลรอบรู และดานการมี
วิสัยทัศนรวมกัน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุค ลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ และประสบการณทำงาน
2.1 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มีอายุ
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ตางกัน มีความคิดเห็น ตอองคกรแหงการเรียนรูของบุ คลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษานครราชสี ม า จำแนกประสบการณ ท ำงาน โดยภาพรวมและรายด าน พบวา ผูบ ริห ารและ
ครูผูสอนที่มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานไมแตกตางกัน
คำสำคัญ: องคกรแหงการเรียนรูโรงเรียนปากชอง

Abstract
The research purposes were to study and to compare the opinion level on the learning
organization of Pakchong School personnel under the jurisdiction of Secondary Educational service
Nakhon Ratchasima, classified by the age, education level, and work experience. The population
was the educational institution administrators and teaching teachers of Pakchong School personnel
under the jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima. The sample group was
the 115 personnel, determined by the Krejcie & Morgan table, and selected by the stratified
random sampling method. The research instrument was the 5-level estimate rating scale
questionnaire with reliability 0.93. The data analysis statistics were the frequency, percentage,
mean, standard deviation, F-test, and pair-mean comparison test by Scheffe method.
The research findings were:
1. The analysis results of learning organization of Pakchong School personnel under the
jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima found the overall was at high
level. The each aspect consideration found all aspects were at high level; the descending mean
were the aspect of having a conceptual plans, followed by the aspect of being the well-rounded
person, and the aspect of having a common vision; the lowest mean was the aspect of learning
together as a team.
2.The analysis results of learning organization of Pakchong School personnel under the
jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima, classified by the age, the overall
and each aspect found the administrators and teachers with different age had the overall and each
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aspect opinion on the learning organization of Pakchong School personnel under the jurisdiction of
Secondary Educational service Nakhon Ratchasima did not different.
3 .The analysis results of learning organization of Pakchong School personnel under the
jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima, classified by the education level,
the overall and each aspect found the administrators and teachers with different education level
had the overall and each aspect opinion on the learning organization of Pakchong School
personnel under the jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima did different
at statistical significance level .05.
4 .The analysis results of learning organization of Pakchong School personnel under the
jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima, classified by the work experience,
the overall and each aspect found the administrators and teachers with different work experience
had the overall and each aspect opinion on the learning organization of Pakchong School
personnel under the jurisdiction of Secondary Educational service Nakhon Ratchasima did not
different.
Keyword: Learning organization, Pakchong School, Learning organization of Pakchong School
personnel
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ปจจุบัน สังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจการเมือง
รวมทั้งการสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ เปนยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) หรือ
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ อ าศั ย การผลิ ต การแพรก ระจายและการใช ค วามรูเป น ตั วขั บ เคลื่ อ นในการผลั ก ดั น ให เกิ ด การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนพื้นฐานสำคัญในการแขงขันสำหรับ
สั ง คมโลกในป จ จุ บั น ซึ่ ง ข อ ได เปรี ย บของการแข ง ขั น ในโลกเศรษฐกิ จ คื อ การคิ ด ค น สิ่ งใหม (Innovate) และการ
เปลี่ยนแปลง (Change) ไดรวดเร็วกวาผูอื่น องคประกอบของการนำไปสูเศรษฐกิจฐานความรูไดแก นวัตกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีและการคมนาคม และสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ (ไพฑูรย สินลารัตนและคณะ, 2550 : 57)
ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based economy) ยุคโลกาภิวัตน และ ยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลง ทุกองคกรตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรง หนทางสําหรับการอยูรอดและ
รุงเรืองจะอยูที่การจัดการความรู (knowledge management-KM) เปนสําคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นไดทาทายความสามารถ
ของคนในยุคปจจุบันที่จะเปลี่ยนความทาทายนี้ ใหเปนโอกาสและตองรูจักที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดเปน
รูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อความอยูรอดในยุคโลกาภิวัตน (globalization) คนในองคการตางๆ ทั้ง
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ภาครัฐและเอกชนจะตองมี ความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศนใหมและเปลี่ยนวิธีทํางานเพื่อใหกาวตาม
ทัน หรือกาวนําหนาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไมสามารถแขงขันไดในสังคมโลก
ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ไดจัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 25612580) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ โครงสรางประเทศไทยไปสูป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น การปฏิ รูป ประเทศ
นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญ ที่ จะทําใหสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการปรับ ตัวเขากับ สิ่งแวดลอม เพื่ อที่จะสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ได สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมก็จะไมสามารถดํารงชีวิตอยูได หาก
จะเปรียบเทียบองคกรหนึ่งๆ ที่กําลังดําเนินกิจการ อยูเปนสิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิตอยูทามกลางกระแสแหงโลกาภิวัตน
องคกรใดที่มีการเรียนรูมีการปรับตัวที่ดีก็สามารถดํารงอยูได ซึ่งปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคกร
จึงตองมีการพัฒนาเพื่อพรอมรับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระแสของความตองการพัฒนา องคกรคูเหมือนจะมีอิทธิพลแผ
ไปทั่วโลก มีนักคิดนักบริหารจํานวนมากไดเสนอแนวคิดอธิบาย ปรากฏการณและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
องคกรเพื่อใหสามารถดํารงอยูและสืบทอด จุดหมายขององคกรตอไปเพื่อกาวเขาสูโลกแหงอนาคต ดวยเหตุนี้การสราง
องคกรแหงการเรียนรูในยุคปจจุบันของหนวยงานภาครัฐ จึงถือเปนสิ่งจําเปนและสิ่งสําคัญในอันดับแรกของนักบริหาร
สมัยใหมที่จะนําองคกรกาวสูยุคแหงการเปลี่ยนกระบวนการบริหาร เพื่อใหองคกรเกิดการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
บุคลากรประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยการขับเคลื่อนองคกร ดวยแนวความคิดสมัยใหมใหทุกคนในองคเขา
มามีบทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางานเพื่อสราง “องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization หรือ
LO) ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีการสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซึ่งกันและกัน ภายใน
บุคลากรควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก เปาประสงคสําคัญ คือ เอื้อใหเกิดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด เพื่อนําไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็งขององคกร กอใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู
ประสบการณ ทักษะรวมกัน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน การมี
องคกรแหงการเรียนรูนี้จะทําใหองคกรและบุคลากรมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พรอมเผชิญ
กับสภาวะการแขงขัน การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในและ ภายนอกดวยการตรวจสอบ
และแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในองคกร การสรางองคกรแหงการ เรียนรูในยุคปจจุบันของหนวยงานภาครัฐ จึงถือ
เปนสิ่งจําเปนและสิ่งสําคัญในอันดับแรกของนักบริหารสมัยใหมที่จะนําองคกรกาวสูยุคแหงการเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เห็นไดชัดเจนวาองคกรแหงการเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการทํางาน ขององคกรเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหมากที่สุด อยางไรก็ตาม “องคกรแหงการเรียนรู” จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย
หากขาดความร ว มมื อ และการประสานสอดคล อ งระหว า งผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรภายในองค ก รที่ จ ะต อ งเรี ย นรู
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ปรับเปลี่ยนแนวคิด และกระบวนการทํางานเกิดขึ้นภายในองคกร ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาองคกรแหงการเรียนรู
ของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาองคกรแหงการเรียนรูของบุค ลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช ในการวิจั ย ครั้ง นี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครูผู ส อนในโรงเรีย นปากช อ ง สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปการศึกษา 2564 จํานวน 167 คน ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 162 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนปากชอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปการศึกษา 2564 โดยวิธีการกําหนดจากตารางของเครจซีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610 : อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 40) ดวยวิธีการสุมแบบแบง
ชั้น (Proportion Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 115 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา ผูวิจัยไดใชเครื่องมือไดแก แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป น แบบเลื อ กตอบเป น คำถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม
ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน
ตอนที่ 2 เปนมาตราวัดแบบใหคะแนนเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชองสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา ซึ่งประกอบดวยดานการเปนบุคคลผูรอบรูดานการมีแบบแผนทางความคิด
ดานการมีวิสัยทัศนรวมกันดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมและดานการคิดอยางเปนระบบของบุคลากร โรงเรียนปากชอง
เพื่อใชสำหรับการประเมินองคกรแหงการเรียนรู แบบสอบถามสวนนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท
(Likert Rensis, 1967 : 90-95)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาซึ่งเปนคำถามปลายเปด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามถึง ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยนำหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมาเสนอตอผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง ที่ไดกำหนดเปนของ
ตัวอยางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป
3. การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตนเอง
4. การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนำแบบสอบถามที่ไดรับคืนจำนวน
115 ชุดมาตรวจสอบความสมบูรณแลวกำหนดใหคะแนนตามลำดับของแตละขอ เพื่อนำไปวิเคราะหโดยวิธีการทาง
สถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิตินำผลคำนวณมาวิเคราะหขอมูลตามจุดประสงคที่ตองการตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
บรรยายลักษณะโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percent)
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยาย ลักษณะ
โดยทั่วไปขององคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสี ม า ประกอบด ว ย ค า ความถี่ (Frequency) ค า รอ ยละ (Percent) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)กําหนดคาตัวแปรเปนการแปลความหมายคาเฉลี่ยของแบบสอบถามในดานตางๆ
3. วิเคราะหเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาแยกการวิเคราะหออกเปน 2 แบบ ดังนี้
3.1 เปรี ยบเที ย บองค ก ารแห ง การเรีย นรูข องบุ ค ลากรโรงเรียนปากช อ ง สัง กัด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกตามอายุ และระดับการศึกษาซึ่งเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูล จำนวน 2 กลุม
นั้นใชการวิเคราะหความแปรปรวนดวยการทดสอบ t-test
3.2 เปรี ยบเที ย บองค ก ารแห ง การเรีย นรูข องบุ ค ลากรโรงเรี ยนปากช อ ง สัง กัด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกตามประสบการณทำงาน ซึ่งเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูลมากกวา 2 กลุม นั้น
ใช ก ารวิเคราะห ค วามแปรปรวนด วยการทดสอบ F-test (One – way Analysis of Variance) เมื่ อ พบว า มี ค วาม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ (Scheffc’)
4. ขอมูลเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ องคการแหงการเรียนรูที่ของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เปนคําถามปลายเปด (Open Ended) ใชการวิเคราะหเนื้อหา
โดยการสรุปประเด็นนําเสนอดวยการพรรณนาความ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดาน
ดานที่
1
2
3
4
5

องคกรแหงการเรียนรู
ดานการเปนบุคคลรอบรู
ดานการมีแบบแผนทางความคิด
ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
ดานการคิดอยางเปนระบบ
รวม

4.48
4.49
4.47
4.45
4.46
4.47

ระดับปฏิบัติ
S.D.
แปลผล
0.55
มาก
0.51
มาก
0.57
มาก
0.52
มาก
0.54
มาก
0.54
มาก

อันดับที่
2
1
3
5
4

จากตารางที่ 1 แสดงวาองคกรแห งการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.47, S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการมีแบบแผนทางความคิด ( = 4.49, S.D.=
0.51) รองลงมาคื อ ด านการเป น บุ ค คลรอบรู ( = 4.48, S.D.= 0.55) และดานการมีวิสัยทั ศ นรวมกั น ( = 4.47,
S.D.= 0.57) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ( = 4.45, S.D.= 0.52) ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่ อเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุค ลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ และประสบการณทำงาน
2.1 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มีอายุ
ตางกัน มีความคิดเห็น ตอองคกรแหงการเรียนรูของบุ คลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.3 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษานครราชสี ม า จำแนกประสบการณ ท ำงาน โดยภาพรวมและรายด าน พบวา ผู บ ริห ารและ
ครูผูสอนที่มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการมีแบบแผนทางความคิดรองลงมาคือ ดานการเปนบุคคลรอบรูและดานการมี
วิสัยทัศนรวมกัน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี
ซุนทรัพย (2563) ไดศึกษาเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบวาองคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ยอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีการปฏิบั ติอยูในระดับ มาก และสอดคลองกั บ
งานวิจัยของนครินศรจับจิตต (2562) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวาการเป นองคกรแหงการเรียนรู ใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห ขอมู ล เพื่ อเปรียบเทียบองค ก รแห งการเรียนรูของบุค ลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกตามอายุ และประสบการณทำงาน
2.1 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มีอายุ
ตางกัน มีความคิดเห็น ตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันเพ็ญแข แสวงดี (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่
มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอรพอยต ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ผลการศึกษาวิจัยพบวา
การปฏิบัติงานของพนักงาน พบวาพนักงานที่มี อายุงาน ตางก็ ความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผูบริหารและครูผูสอน
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี ซุนทรัพย (2563) ไดศึกษาเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรู
จำแนกตามระดับการศึกษาที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน
2.3 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดานพบวาผูบริหารและครูผูสอนที่
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มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี
ซุนทรัพย (2563) ไดศึกษาเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรู จำแนกตามประสบการณในการทำงาน
ในสถานที่ปจจุบันที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ดานการเปนบุคคลรอบรู ทานเปนผูที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับ เพื่อนรวมงานเสมอ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ
(2) ดานการมีแบบแผนทางความคิด ทานสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน ใหสอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงาน
(3) ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ทานปฏิบัติงานโดยยึดถือเปาหมายของหนวยงานเปนหลัก
(4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ทานและทีมงานนําเอาขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
(5) ดานการคิดอยางเปนระบบ ทานสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ เพื่อที่จะสามารถบรรลุผลใน
งานที่กําลังปฏิบัติ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยกลยุทธการพัฒนาการสูองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาโดยศึกษาในรูป
ของกรณีศึกษาในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่
กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ชี้แจง และแนะนำ จนงานวิจัยนี้สมบูรณครบถวนที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือ
ในการศึกษาและใหขอเสนอแนะ กรุณาตรวจสอบและใหคำแนะนำที่เปนประโยชนทำใหวิทยานิพนธฉบับนี้ มีความ
สมบูรณดียิ่งขึ้น
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