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บทคัดยอ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของ

บุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณทำงาน ประชากรคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปการศึกษา 2564 จำนวน 115 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน และไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีระดับความเชื่อม่ัน สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, F-test และการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’ 

Method) 

 ผลการวิจัย   

 1. ผลการวิเคราะหองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการมีแบบแผนทางความคิด รองลงมาคือ ดานการเปนบุคคลรอบรู และดานการมี

วิสัยทัศนรวมกัน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ และประสบการณทำงาน 

  2.1 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีอายุ
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ตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  2.2 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.3 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและ

ครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 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  

 ปจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจการเมือง 

รวมท้ังการสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ เปนยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) หรือ

ระบบเศรษฐกิจท่ีอาศัยการผลิต การแพรกระจายและการใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนในการผลักดันใหเกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนพ้ืนฐานสำคัญในการแขงขันสำหรับ

สังคมโลกในปจจุบัน ซ่ึงขอไดเปรียบของการแขงขันในโลกเศรษฐกิจคือการคิดคนสิ่งใหม (Innovate) และการ

เปลี่ยนแปลง (Change) ไดรวดเร็วกวาผูอ่ืน องคประกอบของการนำไปสูเศรษฐกิจฐานความรูไดแก นวัตกรรม และ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีและการคมนาคม และสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ (ไพฑูรย สินลารัตนและคณะ, 2550 : 57) 

 ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based economy) ยุคโลกาภิวัตน และ ยุคแหงการ

เปลี่ยนแปลง ทุกองคกรตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและการแขงขันท่ีรุนแรง หนทางสําหรับการอยูรอดและ

รุงเรืองจะอยูท่ีการจัดการความรู (knowledge management-KM) เปนสําคัญ สิ่งท่ีเกิดขึ้นไดทาทายความสามารถ

ของคนในยุคปจจุบันท่ีจะเปลี่ยนความทาทายนี้ ใหเปนโอกาสและตองรูจักท่ีจะบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดเปน

รูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือความอยูรอดในยุคโลกาภิวัตน (globalization) คนในองคการตางๆ ท้ัง
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ภาครัฐและเอกชนจะตองมี ความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศนใหมและเปลี่ยนวิธีทํางานเพ่ือใหกาวตาม

ทัน หรือกาวนําหนาการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วนี้ มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไมสามารถแขงขันไดในสังคมโลก 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 คร้ังนี้ ไดจัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ

ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา

ประเทศ รวมท้ังรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 

 การเรียนรูเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม เพ่ือท่ีจะสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ได สิ่งมีชีวิตใดก็ตามท่ีไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมก็จะไมสามารถดํารงชีวิตอยูได หาก

จะเปรียบเทียบองคกรหนึ่งๆ ท่ีกําลังดําเนินกิจการ อยูเปนสิ่งมีชีวิตท่ีดํารงชีวิตอยูทามกลางกระแสแหงโลกาภิวัตน 

องคกรใดท่ีมีการเรียนรูมีการปรับตัวท่ีดีก็สามารถดํารงอยูได ซ่ึงปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคกร

จึงตองมีการพัฒนาเพ่ือพรอมรับความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงกระแสของความตองการพัฒนา องคกรคูเหมือนจะมีอิทธิพลแผ

ไปท่ัวโลก มีนักคิดนักบริหารจํานวนมากไดเสนอแนวคิดอธิบาย ปรากฏการณและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง

องคกรเพ่ือใหสามารถดํารงอยูและสืบทอด จุดหมายขององคกรตอไปเพ่ือกาวเขาสูโลกแหงอนาคต ดวยเหตุนี้การสราง

องคกรแหงการเรียนรูในยุคปจจุบันของหนวยงานภาครัฐ จึงถือเปนสิ่งจําเปนและสิ่งสําคัญในอันดับแรกของนักบริหาร 

สมัยใหมท่ีจะนําองคกรกาวสูยุคแหงการเปลี่ยนกระบวนการบริหาร เพ่ือใหองคกรเกิดการ เปลี่ยนแปลงท้ังทางดาน

บุคลากรประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยการขับเคลื่อนองคกร ดวยแนวความคิดสมัยใหมใหทุกคนในองคเขา

มามีบทบาทในทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางานเพ่ือสราง “องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization หรือ 

LO) ไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน  

 องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรท่ีมีการสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายใน

บุคลากรควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก เปาประสงคสําคัญ คือ เอ้ือใหเกิดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี

ท่ีสุด เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูท่ีเขมแข็งขององคกร กอใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู 

ประสบการณ ทักษะรวมกัน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน การมี

องคกรแหงการเรียนรูนี้จะทําใหองคกรและบุคลากรมีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พรอมเผชิญ

กับสภาวะการแขงขัน การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในและ ภายนอกดวยการตรวจสอบ

และแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร การสรางองคกรแหงการ เรียนรูในยุคปจจุบันของหนวยงานภาครัฐ จึงถือ

เปนสิ่งจําเปนและสิ่งสําคัญในอันดับแรกของนักบริหารสมัยใหมท่ีจะนําองคกรกาวสูยุคแหงการเปลี่ยนกระบวนการ

บริหารอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 เห็นไดชัดเจนวาองคกรแหงการเรียนรูมีความสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการทํางาน ขององคกรเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม “องคกรแหงการเรียนรู” จะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย 

หากขาดความรวมมือและการประสานสอดคลองระหวางผูบริหารและบุคลากรภายในองคกรท่ีจะตองเรียนรู 
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ปรับเปลี่ยนแนวคิด และกระบวนการทํางานเกิดข้ึนภายในองคกร ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาองคกรแหงการเรียนรู

ของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปการศึกษา 2564 จํานวน 167 คน ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 162 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 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 

 ในการวิจัยเร่ือง องคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา ผูวิจัยไดใชเครื่องมือไดแก แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบเลือกตอบเปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน  

 ตอนท่ี 2 เปนมาตราวัดแบบใหคะแนนเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชองสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา ซ่ึงประกอบดวยดานการเปนบุคคลผูรอบรูดานการมีแบบแผนทางความคิด

ดานการมีวิสัยทัศนรวมกันดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมและดานการคิดอยางเปนระบบของบุคลากร โรงเรียนปากชอง 

เพ่ือใชสำหรับการประเมินองคกรแหงการเรียนรู แบบสอบถามสวนนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท 

(Likert Rensis, 1967 : 90-95)  

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาซ่ึงเปนคำถามปลายเปด 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามถึง ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

 2. ผูวิจัยนำหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมาเสนอตอผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง ท่ีไดกำหนดเปนของ

ตัวอยางเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป  

 3. การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตนเอง  

 4. การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจำนวน 

115 ชุดมาตรวจสอบความสมบูรณแลวกำหนดใหคะแนนตามลำดับของแตละขอ เพ่ือนำไปวิเคราะหโดยวิธีการทาง

สถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิตินำผลคำนวณมาวิเคราะหขอมูลตามจุดประสงคท่ีตองการตอไป 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 1. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ

บรรยายลักษณะโดยท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percent) 

 2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยาย ลักษณะ

โดยท่ัวไปขององคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครราชสีมา ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)กําหนดคาตัวแปรเปนการแปลความหมายคาเฉลี่ยของแบบสอบถามในดานตางๆ  

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาแยกการวิเคราะหออกเปน 2 แบบ ดังนี ้

  3.1 เปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกตามอายุ และระดับการศึกษาซ่ึงเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูล จำนวน 2 กลุม 

นั้นใชการวิเคราะหความแปรปรวนดวยการทดสอบ t-test 

  3.2 เปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกตามประสบการณทำงาน ซ่ึงเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูลมากกวา 2 กลุม นั้น

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนดวยการทดสอบ F-test (One – way Analysis of Variance) เม่ือพบวามีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ (Scheffc’) 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ เกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูท่ีของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เปนคําถามปลายเปด (Open Ended) ใชการวิเคราะหเนื้อหา

โดยการสรุปประเด็นนําเสนอดวยการพรรณนาความ 
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สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดาน 
 

ดานที่ องคกรแหงการเรียนรู 
ระดับปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับที่ 

1 ดานการเปนบุคคลรอบรู 4.48 0.55 มาก 2 

2 ดานการมีแบบแผนทางความคิด 4.49 0.51 มาก 1 

3 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 4.47 0.57 มาก 3 

4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 4.45 0.52 มาก 5 

5 ดานการคิดอยางเปนระบบ 4.46 0.54 มาก 4 

 รวม 4.47 0.54 มาก  
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวาองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.47, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการมีแบบแผนทางความคิด ( = 4.49, S.D.= 

0.51) รองลงมาคือ ดานการเปนบุคคลรอบรู ( = 4.48, S.D.= 0.55) และดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ( = 4.47, 

S.D.= 0.57) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ( = 4.45, S.D.= 0.52) ตามลำดับ 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ และประสบการณทำงาน 

   2.1 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีอายุ

ตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

   2.2 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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   2.3 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและ

ครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล  

 1. ผลการวิเคราะหองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการมีแบบแผนทางความคิดรองลงมาคือ ดานการเปนบุคคลรอบรูและดานการมี

วิสัยทัศนรวมกัน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี       

ซุนทรัพย (2563) ไดศึกษาเร่ือง องคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบวาองคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของนครินศรจับจิตต (2562) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรู ใน

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกตามอายุ และประสบการณทำงาน 

   2.1 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีอายุ

ตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันเพ็ญแข แสวงดี (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ี

มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอรพอยต ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด ผลการศึกษาวิจัยพบวา

การปฏิบัติงานของพนักงาน พบวาพนักงานท่ีมี อายุงาน ตางก็ ความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน 

   2.2 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผูบริหารและครูผูสอน

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี ซุนทรัพย (2563) ไดศึกษาเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

   2.3 การเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำแนกประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดานพบวาผูบริหารและครูผูสอนท่ี
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มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนปากชอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและและรายดานไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี   

ซุนทรัพย (2563) ไดศึกษาเร่ือง องคกรแหงการเรียนรูของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรู จำแนกตามประสบการณในการทำงาน

ในสถานท่ีปจจุบันท่ีตางกัน มีระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ดานการเปนบุคคลรอบรู ทานเปนผูท่ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับ เพ่ือนรวมงานเสมอ 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ 

(2) ดานการมีแบบแผนทางความคิด ทานสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน ใหสอดคลอง

กับนโยบายของหนวยงาน 

(3) ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ทานปฏิบัติงานโดยยึดถือเปาหมายของหนวยงานเปนหลัก 

(4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ทานและทีมงานนําเอาขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแกไข

ขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

(5) ดานการคิดอยางเปนระบบ ทานสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ เพ่ือท่ีจะสามารถบรรลุผลใน

งานท่ีกําลังปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรมีการศึกษาวิจัยกลยุทธการพัฒนาการสูองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาโดยศึกษาในรูป

ของกรณีศึกษาในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง  

 

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอกราบขอบพระคุณขอขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ท่ี

กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ชี้แจง และแนะนำ จนงานวิจัยนี้สมบูรณครบถวนท่ีไดกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือ

ในการศึกษาและใหขอเสนอแนะ กรุณาตรวจสอบและใหคำแนะนำท่ีเปนประโยชนทำใหวิทยานิพนธฉบับนี้ มีความ

สมบูรณดีย่ิงขึ้น 
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