
 
การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสตูรปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

พฤษภาคม  2547 



การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสตูรปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

พฤษภาคม  2547 
 



สุรพงศ   เอ้ือศิริพรฤทธิ.์ (2547).  การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต.  ปริญญานิพนธ กศ.ด ( การบริหาร 

การศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
คณะกรรมการควบคุม  :  ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ,  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ,  อาจารย ดร. ราชนัย  บุญธิมา. 
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  และทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสราง
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวดัภาคใตกับขอมูลเชิงประจักษ  
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดภาคใต  จํานวน 395 คน ใชวธิกีารสุมกลุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for  Windows Version 11 
ในการหาคาสถิติพ้ืนฐานและใชโปรแกรม LISREL 8.30 ในการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   
และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดล 
โครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต กับ 
ขอมูลเชิงประจักษ 

ผลการวิจัยพบวา 
ตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธพิลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต  ประกอบดวย  5  องคประกอบหลักดังน้ี  องคการ   
ภาวะผูนํา  การเรียนรู  การบริหารจัดการความรู  และเทคโนโลย ี ซ่ึงทั้ง  5  องคประกอบหลัก 
จะตองปฏิบตัผิานตัวแปรทีเ่ปนองคประกอบยอยทั้งหมด  13  องคประกอบ  และตัวบงชี้ความเปน
องคการแหงการเรียนรู  62  ตัว 

ตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด 
ภาคใต ประกอบดวยตวับงชี้ที่เปนองคประกอบหลักรวม 5 องคประกอบ เรียงลําดับตามน้าํหนัก
องคประกอบจากมากไปนอยไดดังน้ี  การเรียนรู การจัดการความรู  องคการ  ภาวะผูนํา และ
เทคโนโลยี   

ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความเปนองคการแหงการ 
เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวดัภาคใตกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชคา ไค – สแควร  
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว  ทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบพบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิต.ิ 
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Surapong  Uasiriponrit. (2004)  A   Development  of  Composite  Indicators    of    Learning 
Organization of Basic   Education   Institutions     in   Southern   
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School , Srinakharinwirot University.  Advisor   Committee : Prof. Dr. Sermsak  
Wisalaporn,  Asst.  Prof. Dr. Phairojana   Klinkularb, Dr. Rachun  Boontima. 
The   purposes   of   this  research  were  to develop  composite  

indicators  of  Learning  Organization of  Basic  Education  Institutions  in  Southern  
Provinces   and   to   test  the  validity   of   the   structural   model  of  Learning   
organization   of   Basic   Education  Institutions   with  the  empirical    data.  The  
samples   of   this  research   were   395  samplers   which   consisted   of  the   Basic   
Institution   Administrators ,  teachers   in   Basic   Education   Institution   in  Southern  
provinces.   The Muti-Stage   Random  Sampling   method   was   used   for  sampling.   
The   data   of   the   research   were   collected  by  questionnaire    and  analyzed   by   
descriptive   statistics   through   SPSS for Windows  Version 11, Confirmatory Factor   
Analysis, and  Second – Order   Confirmatory   Analysis   through  LISREL  8.30. 
 The   following   conclusion  were   drawn  based   on   the  finding  of  this  
reseach : 
 The   factors  which   influenced   Learning  Organization   of  Basic   Education   
Institutions   consisted   of    5  factors,   Organization,   Leadership,   Learning,   
Knowledge   Management   and   Technology.  The   five   factors   must   be  practiced    
via  13   variables   which   were   minor    factors   and   62  variables   which  were   
the   indicators   of  Learning   Organization. 
 The  composite   indicators   of  Learning   organization   of  Basic   Education   
Institution   consisted   of  five   major   factors   in  the  order  of  weight   as   follow  : 
learning,  knowledge  management,  organization,  leadership   and   technology.  
 The   results   of   the   structural   validity   test    the   model   of learning 
organization of Basic Education Institutions in Southern Provinces  with   the  empirical   
data   by   using  Chi – square, the Goodness of Fit Index and the Adjusted Goodness of 
Fit Index. The  result   of  the  test   was   found  that  the   model   were   consistent  
with   empirical   data   statistical   significantly. 
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ประกาศคุณูปการ 
  

ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี   ดวยความเมตตายิ่งจาก ศาสตราจารย ดร.
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ   ราชบัณฑติ   ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ซ่ึงใหทั้งแนวคิด  
คําแนะนําและกําลังใจที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา  ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการทํา 
ปริญญานิพนธดวยดตีลอดมา   ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณและขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย
เปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.  ไพโรจน   กลิ่นกุหลาบ  และอาจารย  
ดร.ราชันย บญุธิมา  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่คอยใหคําแนะนําใหขอคดิที่เปนประโยชน
และกําลังใจทีดี่แกผูวิจัยตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.สําเริง  บุญเรืองรัตน  และ ดร.บุญลือ  ทองอยู
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เมตตารับเปนกรรมการสอบปากเปลาเพิ่มเตมิ ตลอดจน 
ผูเชี่ยวชาญทีใ่หความกรุณาตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือการวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยวิจิตร  รอดภัย   ผูอํานวยการโรงเรยีนคงคาประชารักษ  
ใหผูวิจัยมาศกึษาตอตลอดจนคณะครูอาจารย นักการภารโรง นักเรียนโรงเรียนคงคาประชารักษ   
ที่ใหกําลังใจกบัผูวิจัยเสมอมา 
 ขอขอบคุณนสิิตระดับดุษฎบีัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษารุนที่ 6 เพ่ือนรวมชั้นที่คอย
ใหกําลังใจและชวยเหลือผูวจัิยตั้งแตตนจนจบการศึกษา ผูวิจัยจะขอรําลึกความรูสึกที่ดี ๆไว 
ตลอดไป 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคณุนางลาวัลย  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ ภรรยาผูเปนแรงผลักดันและ 
ชวยเหลือผูวิจัยในดานการพิมพตนฉบบัปริญญานิพนธ ใหกําลังใจ และดูแลครอบครัวแทนผูวิจัย
ตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งบตุร 2 คน คือ นายบุรินทร เอ้ือศิริพรฤทธิ ์ และเด็กชายวิศวะ 
เอ้ือศิริพรฤทธิ ์ ตลอดจนครอบครวัเอ้ือศิริพรฤทธิ ์ รวมทั้งญาตมิิตรทุกคนที่ใหกําลังใจจนผูวิจัย
สําเร็จการศึกษา 
 คุณคาอันพึงมีของปริญญานิพนธฉบบัน้ีขออุทิศใหนายมุย แซเฮา บิดาผูลวงลับไปแลว 
และขอมอบไวเพ่ือทดแทนคุณมารดา นางเอื้อ  แซเฮา และคร ูอาจารยทุกทานทีค่อยแนะนํา 
สั่งสอนผูวิจัยมาตั้งแตเยาววัยจนสําเร็จการศึกษาในปจจุบัน 
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บทที1่ 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตัน  ความเจรญิทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
สังคมเปนสังคมโลก   ที่สามารถติดตอสื่อสารไดอยางไรพรมแดน  และเปนไปไดอยางรวดเรว็   
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดังกลาว (กรมสามัญศึกษา. 2542 : บทนํา)  
มนุษยจึงไมสามารถเผชิญกับความซบัซอนและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได  
จึงเกิดสภาวะวิกฤต ิ ( ประเวศ  วะส.ี 2543 : ก)    
 ผลจากสภาพการณดังกลาว  ทําใหสังคมไทยตองหันมาทบทวน  การพัฒนาประเทศ
เสียใหม   โดยกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่  9  (พ.ศ. 2545 – 2549)     
ดานวิสัยทศันการพัฒนาประเทศ  โดยมุงใหพัฒนาสู  “ สังคมที่เขมแข็งมีดุลยภาพ  ใน  3  ดาน  
คือ สังคมคุณภาพ  สังคมภมิูปญญา และการเรียนรู และสังคมสมานฉันท และเอ้ืออาทรตอกัน ”  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 2544 : 2) โดยในดานสังคม 
แหงภูมิปญญา และการเรียนรูมุงเปดโอกาสใหคนไทย ทุกคนสามารถคิดเปน  ทําเปน  มีเหตุผล  
มีความคิดริเริม่สรางสรรค  สามารถเรียนรูไดตลอดชวีติ รูเทาทนัโลก เพ่ือพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเจรญิทางดานวิทยาการ 
 การจัดการศึกษาจึงมุงพัฒนาคนใหเรียนรูตลอดชวีิต  เพ่ือกาวไปอีกขั้นหนึ่งสูความคิด
ที่วา  ถาชวยใหทุกสวนของสังคม  มีสวนรวมกันสนับสนุนเพราะทุกสวนทุกฝาย  จะเปนไดทั้ง 
ผูใหและผูรับความรู  สังคมก็เปนสังคมแหงการเรียนรู  (พนม  พงษไพบลูย. 2543 : 2) ความคิด
เรื่องสังคมแหงการเรียนรู  เริ่มเปนที่กลาวถึง และยอมรับอยางกวางขวาง  วามีความจําเปนตอ
การพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง  ( การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  2546: 12) ดังน้ัน 
หากเปาหมายของการศึกษาที่มุงใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและมุงสรางสังคมแหงการเรียนรู  
โรงเรียนก็จําเปนตองเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning  Organization) ที่ทั้งสราง 
ความมั่นใจใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง   ในภารกิจทางการศึกษา  และสอนนักเรียนให 
ทําหนาที่อยางดีที่สุดในสังคมเหลานั้น (Keatings. 1998 : 706-707)เพราะโรงเรียนตอง 
เผชิญหนากับสังคมและสภาพการเปลี่ยนแปลงขององคการจึงมีความจําเปนที่จะตอง 
ปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนองคการแหงการเรียนรู(Devos,Broek & Vanderheyden. 1998 : 701)  
โรงเรียนตองทบทวนภารกจิของตนเองเสียใหม  โดยพิจารณาถึงรูปแบบและโครงสรางที่สงเสริม
การเรียนรูที่จะไปเติมเต็มสงัคมแหงการเรียนรู    ปรับใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่กําลัง 
เปลี่ยนแปลง  ทั้งน้ีเพ่ือเปนกลยุทธที่จะนาํไปสูเปาหมาย และวิสัยทศันดานการศึกษา  
(Strain. 2000 : 286) 
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 อีกทั้งโรงเรียนเปนองคการประเภทบริการ  ที่มีขอผูกพันกับการเรียนการสอน  
 เปาหมายสูงสุดของโรงเรียน  คือ  การเรยีนรูของนักเรยีนในโรงเรียน   โรงเรียนจึงนาจะเปน 
องคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทอื่น  (Hoy  & Miskel.  2001 : 32)   
 แนวคิดเรื่องโรงเรียนกับการเปนองคการแหงการเรียนรูจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะไป
สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามวิสยัทัศนของการพัฒนา
ประเทศตอไป    
 แนวคิดเรื่ององคการแหงการเรียนรูเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  จากศาสตราจารย  
คริส  อารกริส  (Chris  Agyris)  และ ชอน  (Donald  Schon)   ที่นําเสนอเรื่องการเรียนรูของ
องคการ ( Organizational   Learning)  เม่ือ ป ค.ศ.  1978  แตไมไดรับความสนใจมากนัก   
ตอมาศาสตราจารย เซนกี  (Peter  M.  Senge)   ไดทาํการสังเคราะห  ทฤษฎีและวิธีการ 
ตาง ๆ    เพ่ือเผยแพรแนวคิด  โดยเขียนหนังสือเลมแรกชื่อ  “The  Fifth  Discipline : The  
Arts  & Practice  of  Learning  Organization”  แนวคิดนี้ไดรับการตอบรับจากบุคคล   
องคการตาง ๆ ทั่วโลก(วชิยั วงษใหญ. 2542 : 9) 
 ปจจุบันแนวคดิแนวปฏิบตัติาง ๆ  เปนที่นิยมแพรหลาย  หากเปดดูจากอินเตอรเน็ต
จะพบองคการแหงการเรียนรู  ในลักษณะบทความ  งานวิจัยรวมทั้งการสังเคราะห  งานวิจัย
ไปสูการปฏิบตัิมากขึ้น  ( วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2543 : 5)   
 ในสวนของประเทศไทยไดรับเอาแนวคิดเรื่อง  องคการแหงการเรียนรูมาปรับใช โดย
เริ่มจากภาคธรุกิจ  เอกชน  เชน ธนาคารไทยพาณิชยบริษทั เครือซิเมนตไทยและองคการอื่น
อีกมากมาย  ( มาลี  ธรรมศริิ. 2543 : 3)  อยางไรก็ตามแนวคิดก็เผยแพรเขาสูองคการ 
ภาครัฐ   ไดนําแนวคิดมาปรับใชดวยเชนกัน  จะเห็นไดจากแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ   
เพ่ือใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพโดยปรชัญา  เวสารัชช (2539 : 40-41)  กลาวถงึระบบ 
ราชการที่พึงประสงควาจะตองมีลักษณะอยางนอย  5  ประการคือ  เปนระบบที่มีวิสัยทศัน   
เปนองคการเรียนรู  ยืดหยุนและปรบัตวั  เนนผลจากการทํางาน และมีลักษณะเสริมแรงโดย
กลาวถึงระบบราชการที่เปนองคการแหงการเรียนรู   วาระบบราชการมิใชเปนเพียงกลไกที ่
รับฟงคําสั่ง  หรือยึดติดกับรูปแบบของกฎระเบียบเกา ๆ โดยขาดดุลพินิจ   แตตองเปนองคการ
ที่รับรูรับทราบ  ขอมูล  สถานการณ และสภาพปญหาอยางตอเน่ือง  สามารถนําขอมูลใหมมา
วิเคราะห  เพ่ือประยกุตใชในการปฏิบตัิงานของตนได ตองเปนองคการพลวตัร  ทันสมัยและมี
ความพรอมในการแกปญหาลักษณะใหม ๆ อยูเสมอ   องคการที่จะมีลักษณะเปนองคการ 
แหงการเรียนรูได  จะตองเขาใจถึงสภาพปญหาอยางแทจริงอยูตลอดเวลา สามารถรวบรวม  
วิเคราะห  กลัน่กรองและมีความสามารถในการตัดสินใจสูง 

ความคิดดังกลาวสอดรับกบัการปฏิบตัขิองสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน  โดยทิพาวด ี เมฆสวรรค  (2544 : 24) ไดกลาววา  ราชการยคุใหมตองทบทวน 
ภารกิจ  โดยมุงพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยการปรับขนาดใหกะทดัรัด  คลองตวั 
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ปรับเปลี่ยน  รวดเรว็  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชปรับองคการ โดยรัฐดําเนินภารกิจ 
ที่จําเปนเทานัน้  มุงเนนการสรางพัฒนา  คํานึงถึงผลสมัฤทธิข์องงาน  ทํางานเปนทีม และ 
มืออาชีพ  เนนการสรางและพัฒนาขาราชการอยางตอเน่ืองและใหมีความรูอยางกวางขวาง 

แนวคิดเรื่ององคการแหงการเรียนรู  ถูกนาํไปปรับใชและ นําไปสูงานคนควาวิจัยใน
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชน มาล ีธรรมศิริ (2543 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนา 
รูปแบบองคการแหงการเรียนรู โดยผานหนวยพัฒนาทรัพยากรมนษุย ในฐานะสวนขยายของ
การอุดมศึกษา พบวา สภาพปจจุบันขององคการไทย มีความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูใน
ระดับปานกลางและมีความเปนไปไดสูงในระบบยอยดานวิสัยทศันและกลยุทธ   

นอกจากนี้ลือชัย  พันธเจรญิกิจ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาองคการตาม 
แนวคิดองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือวิเคราะห
ถึงศักยภาพและลักษณะในการที่จะสรางและพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูเปนอยางมาก  
แตยังมีจุดออนคือ ผูบริหารระดับลาง และผูปฏิบตัิยังไมสามารถมองเห็นภาพรวมและนําไป
ปฏิบตัิใหเกิดผลตามแนวคดิดังกลาวไดทันและเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารระดับสงู  
จะเห็นไดวาองคการของไทยยังมีความพรอมที่จะรับแนวคิด  เรื่ององคการแหงการเรียนรูไปใช
ในการบริหาร 
 ในบริบททางการบริหารการศึกษาของไทย   ก็รับเอาแนวความคิดองคการแหง 
การเรียนรูมาใช โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู ( 2544) ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีพัฒนาขาราชการคร ูเพ่ือเขาสูตําแหนงสายงานบริหารในสถานศึกษา โดยหลักสตูรฝกอบรม 
ผูบริหารสถานศึกษา ไดบรรจุความรูเรื่ององคการแหงการเรียนรู เขาไปในหลักสตูรฝกอบรม
ดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดนําความรูเรื่องน้ีไปขยายผลตอในสถานศึกษาของตน 

กรมสามัญศึกษา ( 2545 : 23) ไดกําหนดวิสัยทศันไววา “  กรมสามัญศึกษาเปน 
องคการแหงการเรียนรูเรว็ ที่มีประสิทธิภาพ  เปนแกนนําในการปฏิรูป  การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย เตม็ตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล ” นอกจากนี้ยังพบวาแนวคิดเกี่ยวกบัองคการ 
แหงการเรียนรูไดถูกนําไปปรับใชในวงการบริหาร โดยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลายแหง   
ไดนําแนวคิดความเปนองคการแหงการเรียนรู ไปกําหนดไวในวสิัยทัศนบาง ในแผนกลยุทธบาง  
แสดงใหเห็นวา  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรบัแนวความคดินี้ไปปรับใช 

ในสวนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตกไ็ดรับแนวคิดเกี่ยวกับองคการ 
แหงการเรียนรูมาดวยเนื่องจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตองจัดการศึกษาเพื่อสรางบุคลากรใน
การแขงขันกบันานาชาตติองสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีทักษะเพียงพอ  
เหมาะสมกับความกาวหนาของเทคโนโลยีเพราะการศึกษายคุใหมจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรยีนรู โดยผูเรียนจะกลายเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และสรางรูปแบบการเรยีนรู
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ของตนเอง ผูบริหาร คร ูอาจารย ผูปกครอง ชุมชน และคนไทย จะตองแสวงหาความรูใหม
ตลอดเวลา ดังน้ันจึงตองปรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเปนองคการแหงการเรียนรู  
(กรมสามัญศกึษา. 2545 : 11) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคใตจึงตองรับนโยบายในการปรับ
บุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เพ่ือสรางองคการแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น 
 สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต (ในสวนที่สังกดักรมสามัญศึกษาเดมิ) เปน
หนวยงานทีต่องจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้น และตองรับนโยบายการสรางองคการแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้นในสถานศึกษาแตในสภาพปจจุบันสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใตยังปรับเปลี่ยน
องคการ หรือดําเนินการในอันที่จะนําสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับต่ํา 
(กรมสามัญศกึษา. 2545 : 7 ) หากพิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดภาคใต พบวา บคุลากร โดยเฉพาะนักเรียนยังขาดการเรียนรู มีผลสมัฤทธิ์ในการ 
วัดคุณภาพระดับชาต ิอยูในระดับทีต่่ําในหลายวชิา (กรมวิชาการ. 2545 : 40) และจากการ
สํารวจติดตามผลการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต พบวา ยังมี 
สถานศึกษาหลายแหง ยังดําเนินการสรางการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรูและสรางองคการ
แหงการเรียนรูไมสอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 
10 ) นอกจากนี้การสรางสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ผูบริหาร บุคลากรตองรับรู 
รับทราบ เรื่องตวับงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อจะ
นําไปสูการปฏิบัต ิหรือปรับปรุงองคการและสวนประกอบอ่ืนใหดีขึ้นแตปจจุบันยังขาดตัวบงชี ้
ความเปนองคการแหงการเรียนรูสําหรับสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยเฉพาะสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต ที่มีบรบิทตางจากภาคอื่นของประเทศ เน่ืองจากภาคใตมี 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถชีีวติ (สมบูรณ สวางวรชาต.ิ สัมภาษณ. 2546) ดังน้ันจึง
อนุมานไดวาสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใตยังไมเปนองคการแหงการเรียนรูเน่ืองจาก
ยังขาดแนวทางที่ถูกตอง และยังขาดตัวบงบอกหรือบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ตามที่ไดประมวลความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน  ผูวิจัยเห็นวา 
แนวคิดขององคการแหงการเรียนรู  ในขณะนี้กําลังเปนที่สนใจและนํามาปรับใชในองคการที่มี
ลักษณะใหบรกิารประเภทสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังพบวางานวิจัยที่เกี่ยวกบัองคการ 
แหงการเรียนรูในองคการทางการศึกษา ยังมีผูศึกษานอยมากการหาคําตอบเรื่องความเปน 
องคการแหงการเรียนรูประเภทสถานศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองทําการวิจัยเพ่ือคนหา 
คําตอบใหกระจาง 

ผูวิจัยซ่ึงปฏบิตัิงานอยูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตจึงมีความสนใจที่จะ
หาคําตอบวามีตัวแปรอะไรบาง ที่บงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตและตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตเปนอยางไรบาง  



 

 

5

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคของการวจัิย  ดังน้ี 
 วัตถุประสงคทั่วไป เพ่ือคนหาตัวแปรทีเ่ปนองคประกอบหลักและองคประกอบยอย  
ที่เกี่ยวของกบัตวับงชี ้ ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัด
ภาคใต 
 วัตถุประสงคเฉพาะ มีดังน้ี 
 1.เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในจังหวัดภาคใต 
 2.เพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  กับขอมูลเชิงประจักษ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานในการวิจัยครั้งน้ีมีดังน้ี 
 โมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดภาคใต  มีความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจยั 
 ผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดงัน้ี 

1. ดานการเพิ่มเติมองคความรู 
1.1 เปนการวจัิยเกี่ยวกบัองคการแหงการเรียนรูในสวนที่เกี่ยวของกบั 

สถานศึกษา เกิดองคความรูใหมเกี่ยวกบัตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู  
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่สามารถนําไปใชประโยชนในทางการบริหารการศึกษา 
ตอไป 

 2. ดานการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ดังน้ี 
2.1 ผูบริหารระดับสูงสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปกําหนดนโยบายทางการบริหาร 

การศึกษาในสวนที่เกีย่วของกับสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหบรรลุผลตามเจตนารมณและ
นโยบายของชาติในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอไป 
                2.2 ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานสามารถนําผลการวิจัยเปนแนวทางใน 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใหมีประสิทธิภาพและสงผลโดยรวมตอการพัฒนาการศึกษา 
ของชาต ิ
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก ผูบริหารสถานศกึษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
และครู อาจารย จํานวน 15,365 คน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม)   
ในจังหวัดภาคใต  จํานวน  340 แหง 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตวัอยาง คือผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาและคร ูอาจารย 
ที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  จํานวน 420 คน  
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี   คือ  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต จํานวน 62 ตัวแปรโดยศึกษาจากตวัแปรที่สงผลตอ 
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก องคประกอบหลัก จํานวน 5 ตัวแปร องคประกอบยอย  
จํานวน  13 ตวัแปร ดังน้ี 
 1. องคประกอบหลักดานองคการ  ประกอบดวย 

    1.1 องคประกอบยอยโครงสรางขององคการ 
     1.2 องคประกอบยอยวสิัยทัศนองคการ 
     1.3 องคประกอบยอยวฒันธรรมองคการ 
     1.4 องคประกอบยอยกลยุทธองคการ 

2. องคประกอบหลักดานผูนํา  ประกอบดวย 
     2.1 องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
 3. องคประกอบหลักดานการเรียนรู  ประกอบดวย 
     3.1 องคประกอบยอยระดับการเรียนรู 

    3.2 องคประกอบยอยประเภทการเรยีนรู 
    3.3 องคประกอบยอยวนัิย 5 ประการ 

 4.  องคประกอบหลักดานการจัดการความรู  ประกอบดวย 
     4.1 องคประกอบยอยการสรางความรู 

    4.2 องคประกอบยอยการแสวงหาความรู 
    4.3 องคประกอบยอยการถายโอนและการใชความรู 
    4.4 องคประกอบยอยการจัดเก็บความรู 

 5. องคประกอบหลักดานเทคโนโลย ี ประกอบดวย 
     5.1 องคประกอบยอยการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที3่-ชวงชัน้ที่4 สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ  
 ตัวบงชี ้หมายถึง สิ่งที่นํามาวัด หรือชี้ใหเห็นคุณลักษณะ สภาพการณของสิ่งที่
ตองการศึกษา  ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  มีลักษณะเชิงคุณภาพ  หรือปริมาณโดยการนําขอมูล
หรือตัวแปร  หรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกัน  เพ่ือใหเกิดคุณคาที่สามารถชี้ใหเห็นคณุลักษณะหรอื
สภาพการณได 
 ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง สิ่งที่นํามาวัดหรือขอความ 
ที่ใชชี ้หรือกําหนดใหเห็นความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 ตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง ตวับงชีท้ีแ่สดงใหเห็น 
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ซ่ึงเกดิจากการรวมตวับงชีเ้ด่ียวความเปนองคการแหง 
การเรียนรูเขาดวยกัน โดยการถวงน้ําหนกัของตัวบงชี้ เพ่ือคํานวณหาคาน้ําหนักของตัวบงชี้รวม
ออกมาตามน้ําหนักนั้น 
 องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่มีการดําเนินการ หรือสงเสริมใหบุคคล  
ทีมงาน  หรือกลุมในองคการมีโอกาสเพิ่มพูนความรู  ความสามารถเพื่อปรับเปลีย่นตนเอง  แลว
นํามาพัฒนาองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  กระบวนการเรียนรูที่ตองเปนไปอยางตอเน่ือง   
โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
 โมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง แบบจําลองที่แสดง
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตวัแปรแฝง  และตัวแปรที่สังเกตไดที่ประกอบดวย 
องคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 องคประกอบหลักดานองคการ หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวของกับองคการที่จะปรับเปลี่ยน
องคการไปสูองคการแหงการเรียนรู  ประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 
      1. องคประกอบยอยโครงสรางขององคการ หมายถึง การจัดแบงสายงาน 
บังคับบัญชา  การติดตอสื่อสารในองคการ การพรรณาความรับผิดชอบในงาน ที่เอ้ือตอ 
สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู 
  

     2. องคประกอบยอยวิสัยทศันองคการ หมายถึง การกําหนดทิศทางหรือ 
การคาดคะเนสภาพการณในอนาคตขององคการ 

     3. องคประกอบยอยวฒันธรรมองคการ หมายถึง ทัศนคต ิความเชื่อ   
คานิยม และวถิชีีวติทีส่มาชกิในองคการประพฤติปฏบิัตริวมกัน 

     4. องคประกอบยอยกลยุทธองคการ หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ของ 
องคการที่จะใชการเรียนรูเพ่ือเกิดประโยชนตอองคการใหมากที่สุด 
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 องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา หมายถึง การที่ผูนําในองคการแสดงพฤติกรรม 
ผูนําเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู  ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี 
     1.องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ หมายถึง การที่ผูนําใช 
แบบภาวะผูนําเพื่อชี้นําบุคลากรในองคการใหปฏิบตัติามเพื่อมุงใหเกิดองคการแหงการเรียนรู 
 องคประกอบหลักดานการเรียนรู หมายถึง การที่องคการดําเนินการใด ๆ ที่จะ
สรางพลวตัการเรียนรูใหเกดิขึ้นในองคการ  ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี 

     1. องคประกอบยอยระดับการเรียนรู หมายถึง การจัดแบงการเรียนรูใน 
องคการออกเปนลําดับขัน้ 

     2. องคประกอบยอยรปูแบบการเรยีนรู หมายถึง การจําแนกการเรียนรูใน 
องคการแหงการเรียนรู 

     3. องคประกอบยอยวนัิยในการเรียนรู หมายถึง แบบแผนความประพฤต ิ
ปฏิบตัิจํานวน 5 ประการ  ไดแก  การคิดเชิงระบบ  แบบแผนความคดิ การเรียนรูเปนทีม   
การสรางวิสัยทัศนรวม  และความรอบรูสวนตน 
 องคประกอบหลักดานการจัดการความรู หมายถึง การดําเนินการใด ๆที ่
เกี่ยวของกับความรู ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี 

     1. องคประกอบยอยการแสวงหาความรู หมายถึง การสืบเสาะ  คนหา   
ความรูที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกองคการ 
      2. องคประกอบยอยการสรางความรู หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ที่ทําให 
เกิดความรูขึ้นทั้งที่เห็นชัดแจงและความรูในบุคคล 
      3. องคประกอบยอยการถายโอนและใชความรู หมายถึง กระบวนการที ่
บุคคล  กลุมบคุคลถายโอนความรูแกบคุคลอ่ืนและใชความรูใหเกิดประโยชนกบัองคการ 
      4. องคประกอบยอยการจัดเก็บความรู หมายถึงการดําเนินการใด ๆ ที ่
นําความรูที่ไดมาไปจัดเก็บเพ่ือจะเกิดประโยชนแกบคุคล  และองคการ 
 องคประกอบหลักดานเทคโนโลย ีหมายถึง การนําสิ่งประดษิฐ แนวคิดใหม มาใช
ประโยชนในองคการ   ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี 
    1.องคประกอบยอยการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการ
ใด ๆ ที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ่ือสรางใหเกิดการเรียนรู 
 ความสอดคลองกับขอมลูเชงิประจักษ หมายถึง ผลการวเิคราะหทางสถติิโดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันดวยโปรแกรมลิสเรล  พบคา ไค – แสควร ( Chi Square )  มี
คาต่ําหรือไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ มีความนาจะเปน (p-Value) เขาใกล 1 คาดัชนีความ 
กลมกลืน  (Goodness  of  Fit  Index  =  GFI)  และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก
แลว ( Adjiust Goodness  of  Fit  Index  =  AGFI) มีคาเทากับหรือเขาใกล  1 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกบัความเปนองคการแหงการเรียนรู โดยกําหนด
องคประกอบหลักและองคประกอบยอย  เพ่ือศึกษาหาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหง 
การเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. องคประกอบหลักดานองคการ มาจากแนวคิดของ มารควอรท (Marquardt. 
1996) ที่นําเสนอการปรับเปลี่ยนสภาพ (Transformation)  องคการใหเกิดเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ประกอบดวย 
     1.1 องคประกอบยอยโครงสรางขององคการ ใชแนวคิดของมารควอรท 
(Marquardt. 1996) ดาฟท ( Daft. 1999)  แบรนดท (Brandt. 2003) เบนเนทและโอเบรียน 
(Benett  &  O’Brien. 1994)  จอหนสตัน (Johnston. 1998) เพดเลอร, เบอรกอนและบอยเดล 
(Pedler, Burgone & Boydell.  1997)  ไลทวูด,เลียวนารด และชาแรท (Leithwood, Leonard  
& Sharratt. 1998) เดอสิโมเน, เวอรเนอร และแฮรริส (Desimone , Werner  &  Harris.   
2002)  ที่ไดนําเสนอสวนประกอบตาง ๆ ขององคการแหงการเรียนรู ไดแก การจัดแบงสายงาน
บังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร โดยโครงสรางขององคการจะตองไปชวยสนบัสนุนใหเกิด 
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
     1.2 องคประกอบยอยวิสัยทศันองคการ ไดแกการกําหนดทิศทางในอนาคตของ
องคการ   ใชแนวคิดของมารควอรท (Marquardt. 1996) ลองเวทิธ และเดวี่  (Longworth  & 
Davies.  1999)  เก็พฮารท มารสิก และบิวเรน  (Gephart , Marsick  &  Buren.  1997)  
เบนเนทท  และโอเบรียน  (Bennett  &  O’Brien. 1994) วอลเลซ ,เองเเจล และมูนีย (Wallace, 
Engel  &  Mooney.  1997)  ที่ไดนําเสนอการดําเนินการของบุคคล  กลุมบุคคล  องคการ 
โดยการคาดการณในอนาคต  และกําหนดวาเปนองคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
     1.3 องคประกอบยอยวัฒนธรรมองคการ   ใชแนวคิดของมารควอรท
(Marquardt. 1996) ดาฟท ( Daft. 1999) เก็พฮารทและมารสิก  (Gephart & Marsick . 1996)
แบรนดท (Brandt. 2003) เก็พฮารท มารสิก และบวิเรน  (Gephart , Marsick  &  Buren. 
1997) จอหนสตัน (Johnston. 1998) เพดเลอร, เบอรกอนและบอยเดล (Pedler ‘ Burgone & 
Boydell.  1997)  ไลทวูด,เลียวนารด และชาแรท  (Leithwood, Leonard  & Sharratt.  1998)  
เดอสิโมเน, เวอรเนอร และแฮรริส  (Desimone , Werner  &  Harris.  2002)   ที่กลาวถึง 
แบบแผนความประพฤต ิทศันคต ิความเชื่อ คานิยม วาวัฒนธรรมองคการเปนองคประกอบ
สําคัญขององคการที่จะปรบัสภาพเปนองคการแหงการเรียนรู 
     1.4 องคประกอบยอยกลยุทธองคการ     ใชแนวคิดของมารควอรท 
(Marquardt. 1996) ดาฟท ( Daft. 1999) เก็พฮารท มารสิก และบวิเรน  (Gephart , Marsick  
&  Buren.  1997)  เบนเนทท  และโอเบรียน  (Bennett  &  O’Brien. 1994)  เพดเลอร, 
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เบอรกอน  และบอยเดลล  (Pedler  ,Burgone  &  Boydell. 1997)  ที่ใหขอคิดวาองคการ 
ตองใชการเรยีนรูเปนแนวทางหรือแผนการสรางประโยชนใหเกิดขึน้กับองคการ 
 2. องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา  ใชแนวคิดเก็ฟฮารท มารสิก และบวิเรน  
(Gephart , Marsick  &  Buren.  1997)  จอหนสตัน (Johnston. 1998) วอลเลซ ,เองเเจล 
และมูนีย  (Wallace, Engel  &  Mooney.  1997) ไลทวูด,เลียวนารด และชาแรท  (Leithwood, 
Leonard  & Sharratt.  1998) เดอสิโมเน, เวอรเนอร และแฮรริส  (Desimone , Werner  &  
Harris.  2002) ที่รวมกันกําหนดวา คุณลกัษณะขององคการแหงการเรียนรู ตองอาศัยภาวะผูนํา
ที่จะปรับเปลีย่นองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
    2.1 องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ใชแนวคดิของ จอนหนสตัน
(Johnston.1998) ไลทวูด,เลียวนารด และ ชารแร็ทท (Leithwood,Leonard & Sharatt.1998.)  
ที่วิจัยพบวา  แบบภาวะผูนําที่เหมาะกับองคการแหงการเรียนรู  คือ  ภาวะผูนําแบบ 
เปลี่ยนสภาพ  (Transformational   Leadership) 
 3. องคประกอบหลักดานการเรียนรู  ใชแนวคิดของมารควอรท (Marquardt. 1996)  
เก็พฮารทและมารสิก  (Gephart & Marsick . 1996)  เก็พฮารท มารสิก และบวิเรน  (Gephart , 
Marsick  &  Buren.  1997)  โดยกลาววาองคประกอบดานการเรียนรูน้ันองคการจะตองสราง
พลวตัรการเรยีนรูในองคการประกอบดวย 
     3.1 องคประกอบยอยระดับการเรยีนรู  ใชแนวคดิของมารควอรท (Marquardt. 
1996) เก็พฮารท มารสิก และบวิเรน  (Gephart , Marsick  &  Buren.  1997)และคอกแลน  
(Coghlan.  1997)  ที่รวมกนัอธิบายวา  การเรียนรูในองคการแหงการเรียนรูมีหลายระดับตั้งแต
บุคคล  ทีมงาน  การเรียนรูระหวางแผนกงาน   การเรียนรูระหวางองคการ 
     3.2 องคประกอบยอยประเภทการเรียนรู  ใชแนวคิดของมารควอรท 
(Marquardt. 1996)  อารกีริส และ ชอน  (Argyris  &  Schon.  1996)  ที่ไดเสนอรูปแบบการ
เรียนรูทั้งสวนบุคคลและขององคการ  ไดแก  การเรียนรูเพ่ือปรับเปลีย่น   การเรียนรูจาก 
การคาดการณ  การเรียนรูวิธีการเรียนรู  การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ
     3.3 องคประกอบยอยวินัย  5  ประการ  ใชแนวคิดของ เซนกี  (Senge.  1990)
เซนกีและคนอื่นๆ (Senge. et al. 1994, 2000) มารควอรท (Marquardt. 1996)  วอลเลซ , 
เองเจล และมูนีย (Wallace, Engel  &  Mooney.  1997) ที่รวมกันสรุปวาองคการแหงการ
เรียนรู  ควรมวีินัยระดับบุคคล  ทีมงาน  และวินัยระดับองคการ  ไดแก  การคิดเชิงระบบ  แบบ
แผนความคิด   การเรียนรูรวมกันเปนทีม  การสรางวิสัยทัศนรวม และความรอบรูสวนตน 
 4. องคประกอบหลักดานการจัดการความรู    เปนการดําเนินการใด ๆ ของ 
องคการที่ทําใหเกิดความรูและใชประโยชนจากความรู     ใชแนวคิดของมารควอรท 
(Marquardt. 1996) แบรนดท (Brandt. 2003) เก็พฮารท มารสิก และบวิเรน  (Gephart 
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Marsick  &  Buren.  1997)  เพดเลอร  ,เบอรกอน  และบอยเดลล  (Pedler  ,Burgone  &  
Boydell.  1997)  ที่เสนอวาการบริหารจัดการความรูเปนองคประกอบสําคัญขององคการ 
แหงการเรียนรู  และที่อธบิายวาคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูพิจารณาไดจาก 
องคประกอบการจัดการความรู 
     4.1 องคประกอบยอยการแสวงหาความรู  เปนกระบวนการที่บุคคล ทีมงาน
และองคการไดสรางความรูขึ้นมา ใชแนวคิดของมารควอรท (Marquardt. 1996) แบรนดท 
(Brandt. 2003) ที่สรุปวาองคการแหงการเรียนรู  ตองมีการแสวงหาความรูใหมตลอดเวลา 
     4.2 องคประกอบยอยการสรางความรู    เปนกระบวนการทีบุ่คคล 
ทีมงาน  องคการไดสรางความรูขึ้นมา เพ่ือปรับปรุงการปฏิบตัิงาน หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของตนและองคการ ใชแนวคิดของมารควอรท (Marquardt. 1996)  เก็ฟฮารทและมารสิก  
(Gephart & Marsick . 1996)  เพดเลอร ,เบอรกอน  และบอยเดลล  (Pedler, Burgone & 
Boydell. 1997) ที่สรุปวา การสรางความรูเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการจัดการความรู  
และองคการแหงการเรียนรูจําตองสรางความรูใหเกิดขึน้อยางตอเน่ือง 
     4.3 องคประกอบยอยการถายโอนและใชความรู ใชแนวคิดของมารควอรท 
(Marquardt. 1996) เก็พฮารทและมารสิก  (Gephart & Marsick . 1996) ที่รวมกันอธิบายวา
การถายโอนและใชความรูเปนองคประกอบยอยและขัน้ตอนหนึ่งของการจัดการความรู 
     4.4 องคประกอบยอยการจัดเก็บความรู ใชแนวคิดของมารควอรท (Marquardt. 
1996) ที่ไดกลาววาความรูที่จะจัดเก็บเพ่ือประโยชนในการนํากลับมาใชใหม ดังน้ันการจัดเก็บ
ความรูควรทําอยางเปนระบบ และตองอาศัยเทคโนโลยชีวยในการจัดเก็บ 

5. องคประกอบหลักดานเทคโนโลย ีใชแนวคิดของมารควอรท (Marquardt.1996) 
ลองเวิทธ และเดวี่ส  (Longworth  & Davies.  1999)   
     5.1  องคประกอบยอยการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ใชแนวคิดของ 
มารควอรท (Marquardt. 1996)   ที่สรุปวาเทคโนโลยีเปนองคประกอบสําคัญใน 
การสรางการเรียนรูใหเกิดขึน้ในองคการ  องคการแหงการเรียนรูตองอาศัยเทคโนโลยีในการ
พัฒนาองคการใหกาวล้ําหนากวาองคการอื่น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยขางตน สามารถเขียนเปนภาพประกอบได ดังน้ี 
 
 องคประกอบหลัก     องคประกอบหลัก 

ดานองคการ     ดานการเรียนรู 
 1. โครงสรางขององคการ    1. ระดับการเรียนรู 
 2. วิสัยทัศนองคการ     2. ประเภทการเรียนรู 
 3. วัฒนธรรมองคการ     3. วินัยในการเรียนรู 
 4. กลยุทธองคการ                        
 
 
 
                                                          องคประกอบหลัก 
                                         องคการ                                     ดานเทคโนโลย ี
                             แหงการเรียนรู        1. การใชเทคโนโลยี 
                  เพ่ือการเรียนรู 
 
 
 
             องคประกอบหลัก                องคประกอบหลกัดาน 
                ดานภาวะผูนํา                   การจัดการความรู 
             1. ภาวะผูนําแบบ                1. การแสวงหาความรู 
                  เปล่ียนสภาพ                2. การสรางความรู 

                 3. การถายโอนและใชความรู 
                 4. การจัดเก็บความรู 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในบทนีผู้วิจัยจะนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ โดยแบงลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
      ตอนที่ 1 การจัดการศึกษาในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ตอนที่ 2 สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต 
                    ตอนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาตัวบงชี้ 

      ตอนที่ 4 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับความเปนองคการ 
แหงการเรียนรู 
        
ตอนที ่1   การจัดการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   
  1. ความเปนมา 

                 สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่ง 
เกิดจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2545   รวมถึงพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  
(สํานักงานปฏรูิปการศึกษา. 2545 :2) ซ่ึงกําหนดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหสังกัดเขตพื้นที ่
การศึกษา ภายใตการกํากบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  โดยยุบหนวยงานระดับกรม  คือ  กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ เขาดวยกัน  จึงทําใหรูปแบบทางการบรหิาร 
เปลี่ยนแปลงไป  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน. 2546 : 1) 

    
   2.  คุณลักษณะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คุณลักษณะของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีจ่ะสนองเจตนารมณพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542    มีดังน้ี   (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545, สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน. 2546) 

  1. สถานศึกษามีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษา  ที่สอดคลอง
กับความตองการจําเปนของทองถิ่น   และควรเปนหนวยนําสังคมของชุมชนนั้น  โดยอาศัย
กรอบนโยบายที่กําหนดในระดับชาติเปนแนวทาง  ไมควรกําหนดบทบาทใหเปนเพียงหนวยงาน
ที่รองรับนโยบายและสนองความตองการของศูนยอํานาจสวนกลางเพียงอยางเดียว 
   2. สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการตาม 
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาไดดวยตวัเอง  ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทีจ่ะตองพัฒนาสถานศึกษาทกุแหงใหมีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะ 
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ดําเนินการไดดวยตวัเองอยางมีคุณภาพ   สถานศึกษาใดที่พัฒนาไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน  
จําเปนตองยุบรวม  หรือแปรสภาพเปนแหลงบริการทางการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 

  3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตกรอบ 
นโยบายที่กําหนดดวยตนเอง  ดังน้ันการตัดสินใจโดยสมบูรณในการบริหารงานวชิาการ 
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไปที่เปนสวนของสถานศึกษา จึงควร
เบ็ดเสร็จอยูทีส่ถานศึกษา 
   4. สถานศึกษาทุกแหงสามารถประกันคุณภาพได ดังน้ันสถานศึกษา 
จึงมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน และการปฏบิตัิงานที่เปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐาน  และดัชนีชี้วัดคุณภาพที่สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชนได 
   5. สถานศึกษามีการรวมพลังกันในการดําเนินงาน  ดังน้ันการสราง 
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน  องคกร และบุคคลทั้งภาครฐัและเอกชน  และการรวมกลุม
สถานศึกษา  จึงเปนแนวทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลังใหสถานศกึษาสามารถ
จัดบริการไดกวางขวางหลายรูปแบบ  ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ  ใหเขามามีบทบาทในฐานะ 
ผูรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ ไมใชเปนเพียงคณะกรรมการที่มีหนาที่ให
ขอเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาเพียงอยางเดียว 
 

   3   ภารกิจของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   ภารกิจของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานม ี2 ลักษณะคือ ภารกิจที่ตองรวมกันกับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา และภารกิจที่สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการเอง ดังน้ี (สาํนักงานปฏิรูป
การศึกษา. 2545 : 6) 

1.ภารกิจที่รวมกันระหวางเขตพ้ืนที่การศกึษาและสถานศึกษา 
     1.1. ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบั ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
       1.2. ใหหนวยงานตนสงักัดและสถานศึกษา  จัดใหมีระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกดั  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสู 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  
       1.3. ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูโดยใหครู 
และบคุลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ 
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ขาราชการคร ู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  การบรหิารงานบุคคลลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
      1.4. ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหมี 
สวนรวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญา 
ทองถิ่นของบคุคลดังกลาวมาใช  เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา  และยกยองเชิดชูผูที ่
สงเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 

2. ภารกิจที่สถานศึกษาตองดําเนินการเอง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546 : 10) 

     2.1. การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ ดําเนินการดังตอไปน้ี 

    2.1.1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
                                    2.1.2. ฝกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ 
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
                                   2.1.3.จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกปฏิบตัใิหทาํได คิดเปน ทําเปน รักการอาน  และเกดิการใฝรูอยางตอเน่ือง 
                                   2.1.4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู 
ดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคณุธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
                                   2.1.5. สงเสรมิสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวก  เพ่ือใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูและมี 
ความรอบรู  รวมทั้งใชการวจัิยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งน้ีผูสอน และผูเรยีน 
อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
                                  2.1.6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที ่มีการ 
ประสานความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครองและบคุคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศกัยภาพ 
                                  2.1.7.ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรยีน โดยพิจารณาจาก  
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤตกิรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม และ 
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและ 
รูปแบบการศกึษา  ใหสถานศึกษาใชวิธกีารที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ  
และใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
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                              2.2 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาต ิ การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชพี  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
                              ใหสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสตูรตาม 
วัตถุประสงค  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น   
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาต ิ
       2.3 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน     
องคการปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภายในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู  ขอมูล  
ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ  รวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การพัฒนาระหวางชุมชน 
       2.4 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสงเสรมิใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา 
       2.5 ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิตบิคุคล  มีอํานาจในการปกครอง 
ดูแล  บํารุงรักษา  ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสนิของสถานศกึษา  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ
ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ  และที่เปนทรัพยสินอ่ืน  รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการของ
สถานศึกษา  และเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย  วตัถุประสงค  และ
ภารกิจหลักของสถานศึกษา 
                             บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมี 
ผูอุทิศใหหรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา  ไมถือเปนที่ราชพัสดุและ
ใหถือเปนสิทธิ์ของสถานศกึษา 
                     บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนติิบุคคล   
รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสด ุ เบี้ยปรบัที่เกดิจากการผิดสัญญาลาศึกษา  หรือ 
เบี้ยปรบัที่เกดิจากการผิดสัญญาซื้อทรพัยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ
ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฏหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ 
        บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติ
บุคคลรวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาหรือ 
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เบี้ยปรบัที่เกดิจากการผิดสัญญาซื้อทรพัยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ  
ใหสถานศึกษา  สามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ไดตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
       2.6   มุงสงเสริมผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช 
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได   เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ 
       2.7   สถานศึกษาเปนสถาบันทางสงัคมที่มีหนาที่โดยตรงในการสืบทอด 
และสืบสานวฒันธรรมสังคมใหแกเยาวชน   
 
ตอนที ่ 2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต 
 ปจจุบันสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตที่สังกดักรมสามัญศึกษา(เดิม) ถูกยุบ
มาสังกัด  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีบทบาทหนาทีต่ามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546   โดยตองดําเนินงานภายใตเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซ่ึงแบงดังน้ี 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546 : 21) 

1.   จังหวัดกระบี ่ แบงเปนจํานวน   1   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.   จังหวัดชมุพร  แบงเปนจํานวน   2   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.   จังหวัดตรัง  แบงเปนจํานวน   2   เขตพ้ืนที่การศกึษา 
4.   จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบงเปนจํานวน   4   เขตพ้ืนที่การศกึษา 
5.   จังหวัดนราธิวาส  แบงเปนจํานวน   2   เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
6.   จังหวัดปตตาน ี แบงเปนจํานวน   1   เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
7.   จังหวัดพังงา  แบงเปนจํานวน   1   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.   จังหวัดพัทลุง  แบงเปนจํานวน   1   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
9.   จังหวัดภูเก็ต  แบงเปนจํานวน   1   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
10.   จังหวัดยะลา  แบงเปนจํานวน   2   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
11.   จังหวัดระนอง  แบงเปนจํานวน   1   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
12.   จังหวัดสงขลา  แบงเปนจํานวน   3   เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
13.   จังหวัดสตูล  แบงเปนจํานวน   1   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
14.   จังหวัดสุราษฎรธาน ี แบงเปนจํานวน   3   เขตพื้นที่การศึกษา 
โดยรวมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดบัต่ํากวาอุดมศึกษาเขาดวยกัน  ซ่ึงเปน

สถานศึกษาทีส่ังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  สํานักงานการศึกษา
เอกชน  กรมสามัญศึกษา(เดิม)  เขาดวยกัน  ภายใตสงักัดเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตที่สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) มีขอมูลพ้ืนฐานดังน้ี  
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ตาราง 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
      (สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) 
 

จังหวัด จํานวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) 

จํานวน 
นักเรียน 

จํานวน 
ครูอาจารย 

2.   ปตตาน ี 17 11,425 665 
3.   ยะลา 13  8,587 502 
4.   นราธวิาส 18 11,917 610 
5.   นครศรธีรรมราช 74 68,081 3,499 
6.   สุราษฎรธาน ี 45 41,713 1,782 
8.   สงขลา 42 48,878 2,768 
9.   พัทลุง 29 22,992 1,367 
11.   พังงา 12 9,645 468 
12.   ภูเก็ต  7 10,293 472 
13.   ระนอง  6  5,597 236 
14.   ตรัง 28 29,947 1,314 
 
รวม 

 
340 

 
315,957 

 
15,635 
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ตอนที ่3  แนวคิด  ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงชี ้
 
1. ความหมายของตัวบงชี ้
  จากการศึกษาการใหนิยามหรือความหมายของตัวบงชี้   พบวามีผูใหความหมาย

ของตัวบงชี ้(Indicators)ไวตาง ๆ กัน ดังน้ี 
 พจนานุกรม Webster’s Dictionary (1983) ใหความหมายของตัวบงชี้ หมายถึงสิ่งที่ 
ชี้บอกหรือชี้ใหเห็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดคอนขางแมนยําไมมากก็นอย 
 พจนานุกรม Oxford Dictionary (1989) ใหความหมายของตวับงชี ้หมายถึง สิ่งที่บงชี้
หรือบอกทิศทางไปที่สิ่งใดสิง่หน่ึง 
 จอหนสโตน (Johnstone. 1981)  ใหความหมายของตัวบงชี ้ หมายถึง  สารสนเทศที่
บงบอกปริมาณเชิงสัมพันธหรือสภาวะของสิ่งที่มุงวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยไมจําเปนตอง 
บงบอกสภาวะที่เจาะจงหรอืชัดเจน  แตบงบอกหรือสะทอนภาพของสถานการณที่เราสนใจ 
เขาไปตรวจสอบอยางกวาง หรือใหภาพเชิงสรุปโดยทัว่ไปซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 
 เดวี่ส (Davies. 1972)  ใหความหมายของตัวบงชี ้ หมายถึง  ขอความที่บงบอกหรือ
เครื่องมือที่ใชในการติดตามการดําเนินงานหรือสภาวะของระบบ 
 เบอรสไตน, โอคส และกุยตนั ( Burstein,Oakes & Guiton. 1992)  ใหนิยามไววา 
ตัวบงชี้เปนคาสถิตใิหสารสนเทศเกีย่วกบัสถานะ คุณภาพ หรือผลการปฏิบตัิงานของระบบ 
การศึกษา ซ่ึงอาจเปนคาสถติ ิซ่ึงอาจเปนคาสถิตเิฉพาะเรื่องหรือคาสถิติรวม ( Single or 
Composite Statistics) นอกจากนี้ยังตองใหสารสนเทศที่สอดคลองกับคุณลกัษณะที่ตองการ 
จะวัดดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ (2530)  ใหความหมายของตัวบงชี ้ 
หมายถึง สิ่งที่แสดงสภาวะหรือชี้สถานการณที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยอาศัยทรัพยกรทีมี่
อยูอยางจํากัด  ซ่ึงตัวบงชี้สามารถวินิจฉยั  และชวยชีบ้ทบาทหนาที่  รวมทั้งปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินงานขององคประกอบตางๆของการจัดการศึกษาในชวงเวลาและระดับทีต่องการจัด
หรือตรวจสอบ 

อํารุง  จันทวานิช (2535) ใหความหมายของตัวบงชี ้หมายถึง สารสนเทศที่ชวยใน
การวินิจฉัยและชี้สภาวะตลอดจนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานทางการศึกษาในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง 

พรพันธุ บุญยรัตนพันธุ และบุญเลศิ  เลี้ยวประไพ (2531) ใหความหมายของตัวบงชี้  
หมายถึงตัวแปรหรือกลุมของตัวแปรตาง ๆ ที่จะวัดสภาวะอยางหนึ่งออกมาเปนปริมาณและ
เปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหทราบถึงระดับ ขนาดหรือ 
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ความรุนแรงของปญหา หรือสถานภาพที่ตองการวัด 
ศิริชัย  กาญจนวาสี (2537) ใหความหมายของตวับงชี้ หมายถึง ตัวประกอบ   

ตัวแปรหรือคาที่สังเกตได ซ่ึงใชบงบอกสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน หรือ 
ผลการดําเนินงาน 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ตวับงชีห้มายถึง สิ่งที่นํามาวัด หรือชี้ใหเห็น 
คุณลักษณะ สภาพการณของสิ่งที่ตองการศกึษา ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีลักษณะ 
เชิงคุณภาพหรือปริมาณ โดยการนําขอมูล หรือตัวแปร หรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกัน เพ่ือใหเกิด
คุณคาที่สามารถชี้ใหเห็นคณุลักษณะหรอืสภาพการณน้ันได 
 

2. ประเภทของตัวบงชี ้
   ตวับงชี้มีหลายประเภท ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเกณฑในการแบงบางเกณฑอาศัย 

แนวคิดในการสรางบางเกณฑอาศัยวธิีการนําไปใชการแปลความหมาย 
   จอหนสโตน  (Johnstone, 1981) ไดแบงวธิีการจําแนกประเภทของตัวบงชี้ในระบบ

การศึกษาไว 5 วิธ ี ดังน้ี 
                   1 พิจารณาจากตัวแปรที่เขามามีสวนรวมในการสรางตวับงชี ้แบงได  ดังน้ี 

           1.1 ตัวบงชี้ทีเ่ปนตัวแทน (Representative Indicators) ตวับงชีท้ี่เปน 
ตัวแทนเปนการเลือกตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งมาเปนตวัแทนเพื่อชวยชีห้รือสะทอนใหเห็นแงมุม
ของระบบการศึกษาใชมากในงานวิจัย งานบริหารและงานวางแผน ตวัแปรที่นํามาใชเปนตัวบงชี้
ที่พบบอย  คอื อัตราการเขาเรียนของนักเรียนระดับตน รอยละของผลิตภัณฑประชาชาติ  
(GNP) ที่ใชเพ่ือการศึกษาอัตราการอานออกเขียนได เปนตน ในระบบการศกึษา ถาใชตัวแปร
เพียงตวัเดียวเปนตวัแทนในการวัดระบบการศึกษา  ซ่ึงมีความยุงยากซับซอน เปนเรื่องที่ไมนา
เปนไปได 
  1.2 ตัวบงชี้แยก (Disaggregative Indicators)  เปนตวับงชีท้ี่นําขอมูลมา
จําแนกออกเปนสวนเดี่ยว ๆ การอธิบายตองอาศัยความหมายของแตละตวัแปรเพ่ืออธิบาย 
แตละสวน หรือแตละองคประกอบของระบบการศกึษาแทนที่จะใชตวัแปรใดตัวแปรหนึ่ง  อธิบาย
ลักษณะหรือมโนทัศนหน่ึง ๆ ตวัแปรที่กาํหนดแตละตวัในแตละสวนตองเปนอิสระจาก 
ตัวแปรอ่ืน ๆ ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะถานําไปใชเพ่ือ
อธิบายเพียงบางสวนก็เกิดปญหาในความไมถูกตอง ลกัษณะของตัวบงชี้ประเภทนี้ จึงไมชวย
อธิบายลักษณะของระบบการศึกษาไดถูกตอง 
  1.3 ตัวบงชี้รวม (Composite  Indicators) เปนตวับงชีท้ี่รวมตัวแปรจํานวน
หน่ึงเขาดวยกนักลายเปนคาออกมาตัวหน่ึง  สําหรับบอกคุณลักษณะของสิ่งน้ัน  มีการถวง 
นํ้าหนักของตวัแปรแตละตวั เพราะตัวแปรแตละตัวอาจจะมีคาน้ําหนักไมเทากัน  แลวคํานวณ
คาตวับงชี้รวมออกมา ตัวบงชี้น้ีอธิบายลักษณะหรือสถานการณของการศึกษาไดดีกวาการใช 
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ตัวแปรเพียงตวัเดียว 
 2. พิจารณาจากวิธีการแปลผลคาของตัวบงชี ้  แบงไดดังน้ี 
          2.1 ตวับงชี้ที่มีการแปลผลแบบอิงกลุม  (Norm - Reference Comparison)   
เปนตวับงชี้เปรียบเทยีบระบบการศึกษาตาง ๆ ในระยะเวลาเดียวกันหรือเปนการเปรียบเทียบ
กับกลุม 
      2.2 ตวับงชี้ที่มีการแปลผลแบบอิงตนเอง  (Self-Reference Comparison) 
เปนตวับงชี้เปรียบเทยีบในระบบการศึกษาเดียวกัน แตแตกตางกันในดานระยะเวลา หรือเปน
การเปรียบเทยีบกับตนเอง 

    2.3 ตวับงชี้ที่มีการแปลผลแบบอิงเกณฑ (Criterion- Reference Comparison)   
เปนตวับงชี้ที่เปรียบเทียบกบัระบบในอุดมคติ หรือจุดมุงหมายในแผน  หรือเปรียบเทียบกับ
เกณฑทีต่ั้งไว 
 3. พิจารณาจากลักษณะ / สเกลการวัด  แบงไดดังน้ี 
     3.1 ตวับงชี้ที่วัดเปนคาสมบูรณ (Absolute Measurement) เปนตวับงชีท้ี ่
แสดงคาเปนจํานวนที่มีความสมบูรณในตวัเอง ไมมีการนําคาไปเปรียบเทียบหรือสมัพันธกับ 
คาอ่ืน ๆ เชน จํานวนนักเรียนที่เรียนตอมัธยมศึกษาปที ่1 จํานวนตึกในโรงเรียน เปนตน 

    3.2. ตัวบงชี้ที่วัดเปนคาสัมพัทธ  (Relative Measurement) เปนตวับงชีท้ี ่
แสดงคาที่มีการนําไปสัมพันธหรือเกี่ยวของกับคาอ่ืน เชน สัดสวนของนักเรียนที่เรียนตอ 
มัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละของนักเรียนทีอ่านออกเขียนได อัตราการเจรญิเตบิโต เปนตน 

4. พิจารณาตามชวงเวลา  แบงไดดังน้ี 
               4.1 ตัวบงชี้แสดงคาในเวลาใดเวลาหนึ่ง (Measurement of Stocks) เปนตวับงชีท้ี่
ใหคาเปนปริมาณที่แนนอนในชวงเวลาหนึง่ 

   4.2 ตวับงชีแ้สดงการเปลีย่นแปลงไปตามชวงเวลา  (Measurement of Flows) 
เปนตวับงชี้ทีส่ัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา ขอมูลอธิบายอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา ถูกรายงานในรูปรอยละตอป มีคาเปนบวกหรือลบก็ได 
 5. พิจารณาตามระดับการวัด แบงไดดังน้ี 
               5.1 ตัวบงชี้ทีว่ดัลักษณะสภาพรวมทุกระดบั  (Measurement of Overall Level)   
เปนตวับงชี้ทีว่ัดคุณลักษณะรวมทุกระดับ อาจแสดงในรูปของคาเฉลี่ย  ตวับงชีใ้นลักษณะนี้จะ
ไมเห็นการกระจาย  การนําคาที่ไดไปเปรยีบเทียบกัน อาจไดขอสรุปที่ไมถูกตอง 

   5.2 ตวับงชีท้ี่วัดลักษณะการกระจาย  (Measurement of Distribution)   
เปนตวับงชี้ทีว่ัดลักษณะการกระจายของขอมูลในรูปของ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน ทําใหเห็นวา 
คุณลักษณะทีว่ัดไดในกลุมมีความคลายคลึงกัน  หรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
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3. ลักษณะทีส่ําคัญของตวับงชี ้
ลักษณะที่สําคญัของตวับงชี ้สรุปไดดังน้ี  (Johnstone,  1981) 

               1. ตัวบงชี้ที่นํามาใชในดานสงัคมศาสตร อาจไมจําเปนตองบงชี้ไดอยางแมนยํา 
รอยเปอรเซ็นต แตสามารถชวยชี้ใหเห็นสภาพ หรือสภาพการณที่ตองการตรวจสอบไดอยาง
กวาง ๆ  
    2. ตวับงชีมี้ความแตกตางจากตัวแปร ในแงที่วาตัวบงชี้เปนการรวมตวัแปร 
หลาย ๆ  ตวัที่มีความสัมพันธเขาดวยกนั ทําใหไดภาพของระบบในแงมุมใหมที่สามารถ 
อธิบายได โดยที่ตวับงชี้บงบอกถึงภาพสรุป หรือสิ่งที่มุงวัดในลักษณะกวาง ๆ มากกวาที ่
เฉพาะเจาะจงในรายละเอียดสวนยอย 
    3. ตวับงชี้จะตองกําหนดเปนปริมาณหรือตีคาเปนตัวเลขได มิใชเปนการ 
บรรยายขอความ  ในการตคีวามหมายของคาตัวเลขของตัวบงชี ้ตองนํามาเปรียบเทียบกบั
เกณฑทีต่ั้งไว จึงจะสามารถบอกไดวาตวัเลขที่ไดมีคาสูงหรือต่ํา ดังน้ันในการสรางเกณฑเพ่ือ
แปลความหมายของตวับงชี้ตองมีความชัดเจน 
    4. คาของตวับงชีเ้ปนคาชั่วคราว มีคาคงที่ ณ จุดนั้น ชวงเวลานัน้ แตเม่ือ 
เวลาเปลีย่นไป  คาตัวบงชีก้็สามารถเปลีย่นแปลงได บางคาอาจใชไดแค 1 เดือนหรือ 1 ป   
บางคาอาจใชไดถึง 3 เดือนหรือ 5 ป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาที่นํามาใชในการตรวจสอบหรือ
เปนเกณฑ ดังน้ันคาของตวับงชี้จึงสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่
เปลี่ยนไป ซ่ึงอาจเปนบวกหรือลบก็ไดและยังสามารถเปรียบเทียบคาตัวบงชี้ในแตละ 
สถานการณในชวงเวลาเดียวกันไดดวย 

     5. ตัวบงชี้เปนหนวยพ้ืนฐานในการพัฒนาทฤษฎี  โดยการรวมตัวแปรเพ่ือสราง 
เปนตวับงชี้แลวนําไปอธิบายทฤษฎใีนงานวิจัยตาง ๆ ซ่ึงมีความเหมาะสมในการนําเสนอ 
แนวคิดไดดีกวาการใชตวัแปรเด่ียว 
 นพดล  เจนอักษร. (2546 : 31-32)  อธิบายวา  ลักษณะที่สําคัญของตัวบงชีต้อง
ประกอบดวย  รายละเอียดดังน้ี 
 1) ตองมีนัยเชิงปริมาณ  โดยอาจจะไมจําเปนที่จะตองระบุเปนตวัเลขหรือสถิตขิอมูล 
ใด ๆ ก็ได 
 2) ตองเสนอขอมูลที่พึงประสงคทั้งหมดใหปรากฎชัดเจน 
 3) ตองใหความกระจางและขอเท็จจริงทั้งหมดแกผูที่เกี่ยวของ 
 4) ตองมีลักษณะเปนเครื่องมือที่สามารถจําแนกแยกแยะ  ประเมินผล หรือเสนอ 
วิสัยทศันตลอดจนความมุงหมายใหม ๆ ได 
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4. คุณสมบัตทิี่ดีของตวับงชี ้
   ตวับงชีท้ี่ดีควรมีคุณสมบตัิดังน้ี  (สุชาต ิประสทิธิ์รัฐสินธุ.  2539 : 4-7) 
       1. มีความเปนกลาง (Neutrality)หมายถึงความไมลําเอียง (Bias)ของ 

ตัวบงชี ้ ยกตวัอยางเชน  ตัวบงชี้ผลติภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ซ่ึงวัดดวย 
อัตราสวนระหวางรายไดตอคาใชจายแรงงาน เม่ือนําตัวบงชี้ไปใชในหนวยงานประเภทผลิต  
และประเภทบริการ  จะทําใหขาดความเปนกลางเพราะการปฏิบตัิงานประเภทบรกิารนั้นตองใช
บุคลากรจํานวนมากสวนการปฏิบตัิงานประเภทการผลิตใชเครื่องจักรกลมากกวาแรงงาน 
        2. มีความเปนวตัถวุสิัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับคาของ 
ตัวบงชี้มิไดเกดิจากการคิดเอาเองของผูวิจัยแตขึ้นอยูกบัสภาวะที่เปนอยูหรือที่เปนรูปธรรม 

       3. ความไวตอความแตกตาง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของ 
ตัวบงชี้ที่จะวดัความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

       4. คาของมาตรวัดหรือตัวบงชี้ที่ไดควรมีความหมาย หรือตีความไดอยาง 
สะดวก  (Meaningfulness & Interpretability) กลาวคอืคาของมาตรวัดควรมีจุดสงูสุดและ 
ต่ําสุดที่งายตอความเขาใจ  เชน  มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 10  หรือระหวาง 0 ถึง 100  คาของ  
ตัวบงชี้ทีไ่ดจากการวัดหากอยูที่ 60 จะตคีวามไดวาสูงกวาคาเฉลี่ย (50) เพียงเล็กนอย แต 
หากคาของมาตรวัด และตวับงชี้ไมมีคาสูงสุด (หรือต่ําสุด)  ที่แนนอน เชนวัดออกมาแลวได  
50 หรือ 120  ก็ไมทราบวา 50 หรือ 120 น้ันจะตีความไดอยางไร 

       5. ความถูกตองในเน้ือหาของตัวบงชี้ที่นํามาใช (Content  Validity) ในการ 
ศึกษาหรือพัฒนาตัวบงชี ้จะตองศึกษาใหแนชัดวาเนือ้หาในเรื่องที่ศึกษานั้น ๆ คืออะไร ตัวบงชี้
ที่ดีตองมีความถูกตองในเน้ือหาที่ตองการวัด 
 นอกจากนี้ ฮารท  (Hart. 2000 : online) กลาววา ตัวบงชี้ที่มีประสิทธิภาพ (Effective  
Indicators) มีลักษณะดังน้ี 
 1) ตองตรงประเด็น (Relevant) ตัวบงชีต้องแสดงใหเห็นถึงระบบตาง ๆ ของสิ่งที่เรา
ตองการศึกษา 
 2) ตองเขาใจงาย  (Easy to Understand) โดยเฉพาะกับบุคคลทีไ่มมีความรูใน 
ขอบขายที่ศึกษา 
 3) เชื่อถือได (Reliable) สามารถเชื่อถือในขอมูลทีต่ัวบงชี้น้ันกําหนดให 
 4) นําไปสูขอมูล (Accessible Data) ตัวบงชี้น้ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 
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5. การพัฒนาตัวบงชีท้างการศึกษา 
   วธิีการในการพัฒนาตัวบงชี้ มีอยูหลายวิธ ี(วรรณี  แกมเกต.ุ  2539) และในแตละ

วิธีการสวนใหญจะเนนการพิจารณาตัดสินใจใน  4  ประเด็นหลัก (Johnstone,  1981) คือ  
       1 การกําหนดนิยามของตัวบงชี ้
       2 การคัดเลือกตวัแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งทีมุ่งศึกษา 
       3 การกําหนดวิธีรวมตัวแปร 
       4 การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร 
       การตัดสินใจในแตละขั้นตอนของการพฒันาตัวบงชี้ดังกลาว ยอมมีความสัมพันธ

กับคาของตวับงชี้ที่คํานวณไดในขั้นสุดทาย  สําหรับนําไปใชในการแปลความหมายของสิ่งที่มุง
ศึกษา  ดังน้ันในแตละขั้นตอนจึงควรไดรับการพิจารณาและตรวจสอบอยางระมัดระวัง เพ่ือให 
ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับมโนทัศน(Concept)ของสิ่งที่มุงศึกษาและวตัถุประสงค
ของการนําตัวบงชี้ไปใชประโยชน  โดยจะนําเสนอตามลาํดับดังน้ี 

      5.1 วิธีการกําหนดนิยามของตวับงชี ้    
           วิธีการกําหนดนิยามของตัวบงชี้ จําแนกออกไดเปน 3 วิธีการหลัก ไดแก 

การนิยามเชิงทฤษฎี  การนิยามเชิงประจักษและการนยิามเชิงปฏิบตัิการซึ่งสามารถสรุป 
หลักการของแตละวธิีการไดดังน้ี 

    5.1.1 การพัฒนาตัวบงชีโ้ดยอาศัยการนิยามเชิงทฤษฎี  
(The  Theoretical  Definition  of  an  Indicators)   เปนการพัฒนาตัวบงชี ้ โดยการจัดกลุมตวั
แปรที่มีความสัมพันธกับสภาวะหรือคุณลักษณะที่สนใจ  และจัดลําดับหรือกําหนดน้ําหนัก 
ความสําคัญของตัวแปรเหลานั้นโดยอาศัยหลักเหตผุลหรือพ้ืนฐานทางทฤษฎเีปนหลัก เพ่ือ
สังเคราะหตวัแปรขึ้นเปนตวับงชี ้

    5.1.2 การพัฒนาตัวบงชีโ้ดยอาศัยการนิยามเชิงประจักษ 
 (The Empirical Definition of an Indicators) เปนการพัฒนาตัวบงชีโ้ดยอาศัยขอมูล 
เชิงประจักษทีนํ่ามาวิเคราะห  แลวจัดกลุมความสัมพันธของตวัแปรและกําหนดน้าํหนัก 
ความสําคัญของตัวแปรเหลานั้น โดยใชวธิีการทางสถติเิปนหลัก เชน การวิเคราะหองคประกอบ 
(Factor Analysis)  การวิเคราะหจําแนก  (Discriminant  Analysis)   และการวิเคราะห 
สหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) เปนตน   

    5.1.3 การพัฒนาตัวบงชีโ้ดยอาศัยการนิยามเชิงปฏบิัต ิ
 (The Pragmatic Definition of an Indicators) เปนการพัฒนาตัวบงชี้โดยการเลือกตัวแปรจาก
ตัวแปรที่มีอยูจํานวนหนึ่งหรือรวมตวัแปรที่มีอยูจํานวนหนึ่งเขาดวยกนั ตามการพิจารณาตัดสิน
ของผูพัฒนาซึ่งจะขึ้นอยูกับเจตคติหรืออคติสวนตวัในการเลือกตวัแปรหนึ่งหรือคุณลักษณะ 
หน่ึง ๆ มากกวาตวัแปรอ่ืน ๆ วิธีการนี้ถือไดวาเปนวิธีการที่มีจุดออนมากกวาวธิีการ 1 และ 2 
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   5.2 การคัดเลือกตวัแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา  
        การคัดเลือกตวัแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งทีมุ่งศึกษานั้นจะตองนํา 

ตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของทั้งหมดมารวมกันสรางเปนตวับงชี้ดวยการระบุคุณลักษณะของ 
สิ่งที่มุงศึกษาอยางชัดเจนโดยอาศัยขอเสนอทางทฤษฎี เอกสารตาง ๆหรือการลงความเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญซึ่งควรหลีกเลี่ยงตัวแปรจํานวนมากเพราะอาจจะทําใหมโนทัศนของสิ่งที่ 
มุงศึกษามีความซับซอน (Complex Concept) และยากในการแปลความหมาย หลังจากนั้น 
จึงพิจารณาคัดเลือกตวัแปรที่สามารถใชวดัแตละคุณลักษณะที่มุงศึกษา โดยเลือกตัวแปรให 
ครอบคลุมแตละคุณลักษณะ ในขั้นน้ีควรหลีกเลี่ยงตวัแปรหลายตัว ที่มุงวัดคุณลักษณะเดียวกัน
และตัวแปรทีมี่ความคลาดเคลื่อนในการวดัมากเพื่อใหตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับ
คุณลักษณะของสิ่งที่มุงศึกษามากที่สุด โดยทั่วไปถาตวัแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมีความสัมพันธ 
กันสูง จะไมนิยมใชตวัแปรเหลานั้นทั้งหมด เพราะผลทีไ่ดอาจมีความคลาดเคลื่อน  อีกทั้งยังไม
เปนการประหยัดดวย แตจะคัดเอาตัวแปรที่ไมมีปญหาดานความคลาดเคลื่อนในการวัดไวเพียง 
ตัวเดียว และหาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีความสมัพันธภายในต่ําแตมีแนวโนมวา สามารถอธิบาย 
สภาพการณหรือคุณลักษณะที่มุงศึกษาไดในระดับสูงดังแสดงในภาพประกอบ  2 
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  ตัวแปรที ่ 1 
 
 
  สัมพันธสูง  สัมพันธต่ํา 
 
 
 
 สัมพันธสูง คุณลักษณะ  สัมพันธ 
   ที่มุงศึกษา    ตัวแปรที ่ 3 
      ปานกลาง 
 
 
 
  สัมพันธส’ูง  สัมพันธต่ํา 
 
 
 ตัวแปรที ่ 2 
 
 

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธภายในระหวาง 3  ตัวแปรและคุณลักษณะที่มุงศึกษา 
 
 จากภาพประกอบ 2 จะเห็นไดวาตวัแปรที่ 1 และตัวแปรที ่2 มีแนวโนมวามี 
ความสัมพันธสูงกับคุณลักษณะที่มุงศึกษาในขณะเดยีวกันตัวแปรทั้งสองนี้มีความสัมพันธ 
กันเองหรือที่เรียกวาความสมัพันธภายในอยูในระดับสูง เน่ืองจากตัวแปรทั้งสองอาจจะวัด
ลักษณะที่คลายคลึงกันจึงไมควรคัดเลือกตวัแปรทั้งคูไวเพ่ือสรางตัวบงชี้ สวนตัวแปรที่ 3 มี
ความสัมพันธภายในกับตัวแปรที ่1 และตัวแปรที ่2 ในระดับต่ําแตมีความสัมพันธกับ 
คุณลกัษณะทีมุ่งศึกษาในระดับปานกลาง จากกรณีดังกลาวควรเลือกตัวแปรที ่1 หรือ 
ตัวแปรที ่2 ตัวใดตวัหน่ึงรวมกับตวัแปรที ่3  
 สรุปไดวาการคัดเลือกตวัแปรโดยอาศัยขอเสนอทางทฤษฎี เอกสารตาง ๆ หรือ 
การลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญนั้น การคัดเลือกตวัแปรควรใหครอบคลุมแตละคณุลักษณะ 
ของสิ่งที่มุงศกึษาซึ่งควรหลีกเลีย่งการใชตวัแปรจํานวนมากที่มุงวดัคุณลักษณะเดียวกันและ 
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ตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดมาก   เพราะอาจจะทําใหมโนทัศนของสิ่งทีมุ่งศึกษามี
ความซับซอน (Complex Concept)และยากในการแปลความหมาย 

  5.3 การกําหนดวิธีรวมตัวแปร 
       วิธีการรวมตวัแปรองคประกอบเขาดวยกันโดยทัว่ไปมักจะใชกนัอยู 2 วิธ ีคือ  

การรวมทางพชีคณิต (Additive)และการรวมแบบทวคีณู (Multiplicative)ซ่ึงการรวมทั้ง 2 วิธีน้ีมี
ขอตกลงเบื้องตนแตกตางกนัดังน้ี (Johnstone,  1981) 

5.3.1 การรวมทางพีชคณิต (Additive) มีขอตกลงเบือ้งตน คือ 
ความสําคัญของแตละตัวแปรสามารถทดแทนหรือชดเชยกันได กลาวคือถาตัวแปร V1      

มีคาต่ําก็สามารถทดแทนไดดวยคาของ V2 ที่สูงเปนผลใหคาตัวบงชี้ (l) ไมเปลี่ยนแปลง เชน
กรณีที่ 1 V1  =  20 , V2  =  20  จะมีผลเทากับกรณีที ่ 2  เม่ือ V1  =  5,  V2  =  35  ดัชนีที่
สรางขึ้นจากการรวมตวัแปรองคประกอบ V1  และ V2  เปนดังสมการ 

 
                                    l =      V1  + V2                       
  เม่ือ       l   คือ    ตวับงชี ้
   V1 คือ    คาของตัวแปรที ่ 1  
   V2 คือ    คาของตัวแปรที ่ 2  
  การรวมตวัแปรองคประกอบดวยวธิีการทางพีชคณิตนี ้มักจะมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปรียบเทยีบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไปวา  ในเรื่องที่มุงศึกษานัน้มีความแตกตางกันกี่หนวย 
  5.3.2 การรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative)  มีขอตกลงเบื้องตน  คือ   
การเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรหนึ่งอยูบนพ้ืนฐานของอีกตัวแปรหนึง่   ไมอาจทดแทนหรือ 
ชดเชยกันได กลาวคือตัวบงชี้ที่พัฒนาขึน้  จะมีคาสูงไดก็ตอเม่ือ ตัวแปรองคประกอบทุกตวั 
มีคาสูงทั้งหมด และตวัแปรองคประกอบแตละตวัจะตองเสริมซ่ึงกันและกัน  จึงจะสงผลตอ 
คาตวับงชี ้เชน จากกรณีตัวอยางที่กลาวถึงขางตน  ตวับงชีใ้นกรณทีี่  1  มีคาเทากับ 400   
ซ่ึงไดมาจาก 20 x 20   สวนกรณีที่  2  มีคาเทากับ 175  ซ่ีงไดมาจาก  5 x 35  แสดงวาคา V1  
ซ่ึงมีคาต่ําในกรณีที่  2   ไมสามารถทดแทนดวยคา V2  ได  สมการการรวมแบบทวคีูณของ 
ตัวแปร V1 และ V2  เปนดังน้ี 
 
     l     =   V1  .  V2   
  การรวมตวัแปรองคประกอบดวยวธิีการรวมแบบทวีคูณน้ี  มักจะใชเม่ือ
ตองการเปรียบเทียบระบบตั้งแต  2  ระบบขึ้นไป  วาระบบหนึ่งมีคาดัชนีสูงกวาอีกระบบหนึ่งอยู
กี่เทา หรือคิดเปนรอยละเทาไร 
  ความแตกตางระหวางวธิีการรวมตวัแปรทั้ง 2 วิธีดังกลาวขางตนน้ีนําไปสู
การหาคาตัวบงชี้ในรูปของคาเฉลีย่ที่แตกตางกัน  2  ลักษณะคือ 
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 1) เม่ือรวมตวัแปรดวยวธิกีารรวมแบบพีชคณิต  มักจะนิยมเสนอคา 
ตัวบงชี้ดวยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic  Mean)  ของตัวแปร ดังสมการ 

            กรณีตัวแปรมีคาน้ําหนักความสําคัญเทากัน ; 
  l    =     V1 + V2 + V3  + ….+ Vn               
    n 
  กรณีตัวแปรมีคาน้ําหนักความสําคัญตางกัน  ; 
  l    =   W1V1 + W2V2 + W3V3  + ….+WnVn  
      ∑W1 

  เม่ือ  n       คือ  จํานวนตัวแปร 
       ∑WI   คือ  ผลรวมของน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร  n   ตัว 
 

2) เม่ือรวมตวัแปรดวยวิธีการรวมแบบทวีคูณ มักจะนิยมเสนอคา 
ตัวบงชี้ดวยการหาคาเฉลี่ยเรขาคณติ (Geometric Mean) ของตวัแปรดังสมการ 
  กรณีตัวแปรมีนํ้าหนักความสําคัญเทากัน  ; 
   l     =(V1  . V2 . V3……Vn)

1/n                   ( 1 ) 
  กรณีตัวแปรมีนํ้าหนักความสําคัญตางกัน  ; 

   l     =(   
n

wwww n.......
3

.
2

.
1

321     )1/n       ( 2 ) 

การคํานวณในคาสมการ ( 1 ) และ ( 2 )  สามารถคํานวณไดดวยวิธกีารหาคา Logarithm  ได
ดังน้ี  

   log GM  =  
n

Vi
n

i
∑
=1

log
    

 

   log  GM  =
n

ViWi
n

i
∑
=1

log
              

 
  อน่ึงในการรวมตัวแปรเพื่อสรางเปนตวับงชี้ดังกลาวขางตนเปนการรวม 
ตัวแปรในรูปคะแนนดิบ (Raw  Score)ซ่ึงมักมีปญหาเกี่ยวกับหนวยการวัดตวัแปรไมเทากัน   
เพ่ือแกปญหาดังกลาวและทาํใหคาที่ไดมีความถูกตองยิ่งขึ้นสามารถนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบ
กันไดอยางมีความหมาย จึงควรแปลงคาของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ  ใหเปนคาของตัวแปรใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Standard  Score)กอนแลวจึงนําคะแนนมาตรฐานที่ได 
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มาถวงน้ําหนกัองคประกอบของตวัแปรแตละตวัเพ่ือสรางเปนตวับงชี้รวมโดยทัว่ไปมักจะใช
คะแนนมาตรฐาน (Z – Score)  (Johnstone,  1981)  ดังสมการ 
    

   Z  =  
..DS
xx −      

  เม่ือ Z   คือ   คะแนนมาตรฐานของตัวแปร 
   X  คือ   คะแนนดิบของตวัแปร 
              x   คอื   คาเฉลีย่เลขคณติของตวัแปร 
           S.D.  คือ   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 
ดังน้ันสมการที่ใชในการสรางตัวบงชี ้ จึงเปนดังน้ี 
   I  =  W1Z1+W2Z2+W3Z3+…….+WnZn   
  เม่ือ       I   คือ   ตวับงชี้รวมของตวัแปร  n 
            Wn  คือ   นํ้าหนักองคประกอบของตัวแปร  ตัวที ่n 
            Zn   คือ   คะแนนมาตรฐานของตัวแปร    ตัวที่ n 
 
 สรุปไดวาวิธีการรวมตวัแปรเขาดวยกันเพ่ือสรางตัวบงชี ้โดยทั่วไปมักจะใชกันอยู 2 
วิธ ี คือ การรวมทางพีชคณิต  (Additive) และการรวมแบบทวีคูณ  (Multiplicative) ซ่ึงการ
รวมทั้ง  2  วธิีน้ี   มีขอตกลงเบื้องตนและวตัถุประสงคการใชแตกตางกัน  กลาวคอื การรวมทาง
พีชคณิตมีขอตกลงเบื้องตน  คือความสําคัญของแตละตัวแปรสามารถทดแทนหรือชดเชยกันได  
และมักจะมีวตัถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไปวาในเรื่องที่มุงศึกษานั้นมี
ความแตกตางกันกี่หนวย สวนการรวมแบบทวีคูณมีขอตกลงเบื้องตน คือการเปลีย่นแปลงคา
ของตัวแปรหน่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของอีกตัวแปรหนึ่งไมอาจทดแทนหรือชดเชยกนัได การรวม 
ตัวแปรดวยวธิีการนี ้มักจะใชเม่ือตองการเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไป วาระบบหนึ่ง 
มีคาตัวบงชี้สงูกวาอีกระบบหนึ่งอยูกี่เทาหรือคิดเปนรอยละเทาไร 

  5.4 การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร 
           การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร สามารถทําได 2 วิธ ีคือ   

กําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรใหเทากัน  (Equal  Weight)และใหตางกัน (Differential  
Weight)   สําหรับการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรใหตางกันน้ัน อาจใชการพิจารณา
ตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert  Judgement) วิธวีัดความสําคัญของตัวแปรโดยพิจารณาจาก
เวลา (Time  Taken)  หรือคาใชจาย (Cost) ของการกระทํากิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
ตัวแปรน้ันหรอืวิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical  Data) ดวยวธิีการวิเคราะหทางสถิติก็ได   
โดยมีวิธีการหลัก 3 วธิ ีคือ 
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                       5.4.1 วิธกีารตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgement) เปนการพิจารณา
ลงความเห็นโดยกลุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงอาจเปนนักวิจัยหรือนักวางแผน โดยให
สมาชิกแตละคนเสนอคาน้าํหนักของตัวแปร แลวจึงพิจารณาหาขอยุติดวยการใชคาเฉลีย่หรือ
การอภิปรายลงความเห็น  หรืออาจใชแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบดคูารอยละผูตอบเห็นดวย  
กับความสําคญัของตวัแปรนั้น นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เปนระบบมากขึ้น เชน การใชเทคนิค 
เดลฟาย  (Delphi) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นจากกลุมคนที่ไดคัดเลือกเปนพิเศษ โดยการ
สัมภาษณหรือตอบแบบสอบถามความคดิเห็นจนไดคําตอบที่ชัดเจน แลวจึงนําขอมูล 
ดังกลาวมาใชหาคาน้ําหนักของตัวแปร 
  5.4.2   วิธีวัดจากความพยายามของการไดมาของตัวแปร  (Measure   
Effort  Required)  โดยพิจารณาจากเวลาที่ใชหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับตัวแปรถาตวัแปรใดมี
การใชเวลาหรือคาใชจายสงูคือมีการใชความพยายามมากกวาอีกตวัแปรหนึ่ง ตัวแปรนั้นควรมี
นํ้าหนักมากกวา (หรือนอยกวา)อีกตัวแปรหนึ่งทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับบรบิทของสิ่งทีต่องการศึกษา 
  5.4.3   วิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical  Data) เปนการใชวธิีการ
ทางสถิตใินการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดนํ้าหนักของแตละตวัแปรโดยอาจใชหลักการวิเคราะห
ถดถอยพหุคณู (Multiple  Regrssion  Analysis) การวิเคราะหองคประกอบ  (Factor  
Analysis) การวิเคราะหจําแนก(Discriminant  Analysis)หรือการวิเคราะหสหสัมพันธ 
คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)เปนตน 

 
6.   ประโยชนของตัวบงชี้ทางการศึกษา 
        การใชประโยชนจากตัวบงชี้ทางการศึกษามีหลายดาน ดังน้ี (ชินภัทร ภูมิรัตน, 

2539) 
       1. ใชในการกําหนดเปาหมายของนโยบายทางการศึกษา ซ่ึงจะชวยใหเห็นภาพ

ของผลผลติทีเ่กิดจากนโยบายนั้นตลอดจนสามารถกํากับ  ติดตามและประเมินผลการ 
ดําเนินงานได 

2. ใชประโยชนในการติดตามสภาวะทางการศึกษา  ในการคนหาความผิดพลาด
ของการจัดการศึกษา ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารมีความตื่นตัวตอปญหาตอตลอดเวลา  

3.ใชเปนตวัแทนของตวัแปรอิสระหลาย ๆ ตวั  เชน การใชตวับงชี้รวม 
(Composite Indicator) เพ่ือชวยใหเห็นภาพที่กวางขึน้ และลดความซับซอนของขอมูลให 
นอยลง 
       4.การใชตัวบงชี้ทางการศึกษา  เพ่ือเปรียบเทียบระหวางองคการ (สังกัด) และ
ระหวางภูมิภาค ซ่ึงจะชวยชีใ้หเห็นถึงแหลงของปญหาที่ตองการแกไขอยางเรงดวน 

      นอกจากนี้  เอมอร  จังศิริพรปกรณ (2540 : 41)  และ จอหนสโตน (Johnstone. 
1981) กลาวถงึประโยชนของตัวบงชี้ไวดังน้ี 
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      1. เปนขอความกําหนดนโยบาย ปญหาสวนใหญที่พบในการวางแผนคือขาด
ความชัดเจนในการกําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย  มักจะระบุในลักษณะที่กวางมากเกินไป  
การนําตัวบงชี้มาใชในขอความกําหนดนโยบายจะชวยใหทราบสิ่งทีต่องการใหบรรลุผลตาม
นโยบายไดชดัเจนขึ้น 

      2. ติดตามผลในระบบการศึกษาการใชตวับงชี้ทางการศึกษาในการติดตามผล
การเปลี่ยนแปลงมีความสาํคัญมาก  เพราะชวยตรวจสอบวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปใน 
ทิศทางทีต่องการ  หรือพึงประสงคหรือไม ซ่ึงจะตองมีการใชวัดอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองจึงจะ
สามารถใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษาได 

      3. พัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษาตวับงชี้มีประโยชนตอการพัฒนา 
การวิจัย โดยเฉพาะตวับงชีร้วมสามารถใชแทนลักษณะของระบบการศึกษาในงานวิจัย โดย
นําไปใชวิเคราะห เพ่ือศึกษาวิจัยในแงมุมตาง ๆ ตามตองการไดถูกตองและนาเชื่อถือดีกวาการ
ใชตวัแปรเดียวหรือตวัแปรยอยแตละตวั ซ่ึงถือวาเปนพ้ืนฐานของการวิเคราะหเทานั้น 

      4. จัดกลุมระบบการศกึษา ตวับงชีช้วยทําใหการจัดแบงกลุมในระบบการศกึษามี
ความเทีย่วตรงและความเชือ่ม่ัน ทําใหประเทศที่มีระบบการศึกษาในกลุมเดียวกนัสามารถใช 
ขอมูลอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได  นอกจากนี้การจัดแบงกลุมยังชวยชี้ใหเห็นถึง
ลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกันในการศกึษาใชในการเปรียบเทียบการศึกษาระหวางจังหวัด  
ภายในประเทศหรือระหวางประเทศได ซ่ึงดีกวาการใชตัวแปรใดตวัแปรหนึ่งหรือใชตวัแปร 
แตละชนิดหลาย ๆ ตวั การสรางตัวบงชี้รวมจะชวยลดความผิดพลาดลงได 

      5. มีลักษณะเปนกลาง ตัวบงชี้ทีใ่ชมีลักษณะของความเปนกลางทําใหสามารถ
กําหนดปทัสถานในการตัดสนิได โดยที่ตัวบงชี้มิไดมีลักษณะเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง 

 
7. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาตวับงชี ้

    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้  สรุปวิธีการไดมาซึ่ง 
ตัวบงชี ้ ดังน้ี 
   7.1 การนําขอมูลที่ไดจดักลุมตวัแปร  แลวกําหนดเปนตวับงชี้ โดยอาศัยวธิีใช
เทคนิคเดลฟาย การสัมภาษณ การระดมพลังสมองและการจัดสนทนากลุมไดแก งานวิจัยของ
อุไรวรรณ  เจนวาณิชยานนท (2536) ที่ทาํการวิจัยเรื่องการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ของคณะพยาบาลศาสตร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน งานวิจัยของเรือเอกอาทิตยา  ดวงมณี   
( 2540)  ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชา
การวิจัยทางการศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ  งานวิจัยของโชคชัย  ศิรินพมณี  (2540)  ที่
ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงาน
การประถมศกึษาอําเภอ โดยใชพีดัลเบลิยูพีและการสัมภาษณกลุมเจาะจง งานวิจัยของนงนชุ  
สุภาวัฒนพันธ  (2541)  ทําการศึกษาเรือ่ง การพัฒนาตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
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โดยการประยกุตใชมาตรฐาน ISO 9000 สําหรับโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
ขอนแกน ใชวธิีเทคนคิเดลฟาย 
  7.2 อาศัยขอมูลเชงิประจักษ นํามาวิเคราะห แลวจัดกลุมตวัแปร ซ่ึงแยกได 
ดังน้ี 
                      1)  การใชเทคนคิการวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  ไดแกงานวิจัย 
ของ อมรรัตน  ลาคําเสน ( 2536) เรื่องการพัฒนาดัชนีรวมเพ่ือบงชี้สภาพทางการประถมศึกษา   
ลัดดา ดานวริิยะกุล (2537) เรื่องการพัฒนาตัวบงชี้รวมของประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา 
ตอนตน  กฤศวรรณ โอปนพันธุ (2537) เรื่องการพัฒนาดัชนีรวมคณุลักษณะของนิสิตใหมระดับ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิไลวรรณ เหมือนชาต ิ(2537) เรื่อง  การพัฒนาตัวบงชี้
สภาพความสาํเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหงชาตแิละชลันดา อินทรเจริญ (2538) เรื่อง การศึกษาตวับงชี้ความสําเร็จ
ของการใชหลกัสูตรประถมศึกษาพทุธศักราช 2521 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2533)ในโรงเรียน 
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิงานวิจัยทัง้ 5 เรื่อง มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับบงชีคุ้ณลักษณะหรือสภาพทางการศึกษาที่สนใจ
โดยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
      2)ใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ไดแกงานวิจัยของ เฮนดริก
(Hendricks.  1996)  ไดพัฒนาตัวบงชี้จากฐานขอมูลและตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ใชใน
การสรางตัวบงชี้  ที่สรางขึน้ตามทฤษฎกีับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโมเดลสมการโครงสราง 
(Structural  Equation  Model)หรือโมเดลลิสเรล พบวาโมเดลที่สรางขึ้นตามทฤษฎี   
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและพบวาโมเดลสมการโครงสรางเปนเครือ่งมือที่มี 
ประสิทธิภาพในการประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้  งานวิจัยของสมเกียรต ิ 
ทานอก ( 2539) เรื่องการพัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา   
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2539)  วิจัยเรือ่งประสิทธิภาพการใชคร ู: 
การวิเคราะหเชิงปริมาณระดับมหภาค โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยหลักการ
วิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชงิเสนหรือโมเดลลิสเรล พบวา โมเดลมีความ 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ วรรณี แกมเกต ุ(2540) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี ้
ประสิทธิภาพการใชคร ู: การประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม  
พบวาโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแบบการวิเคราะหคุณลกัษณะ (CFA-CT) เปน
โมเดลที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษสูงที่สุดและงานวิจัยของเพชรมณี วิริยะสืบพงศ  
(2545) เรื่องการพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ใชวธิีการวเิคราะห 
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวาโมเดลสมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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 จากงานวิจัยทีก่ลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาตัวบงชี้อาจกระทาํไดหลายวธิีคอื  
1)  การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงปฏิบัต ิ โดยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตวัแปรยอยแลว
รวมตวัแปรและกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตวัแปรผูวิจัยใชวิจารณญาณคัดเลือกตวัแปร 
จากฐานขอมูลที่มีอยูแลว 2) การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงทฤษฎี  โดยการกําหนดตัวแปร
ยอย  วิธีการรวมตวัแปรยอยและกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอยจากทฤษฎีที่เกี่ยวของตาม 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเปนผูตดัสิน  3)การพัฒนาตัวบงชีโ้ดยใชนิยาม 
เชิงประจักษ   ซ่ึงงานวิจัยใหม ๆ ที่พบ  จะนิยมใชวิธน้ีีมากโดยวิธน้ีีใชการกําหนดตัวแปรโดย
ทฤษฎีเปนพ้ืนฐาน  การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรยอยแตละตวัใชขอมูลเชิงประจักษ สําหรับ
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใชการพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิงประจักษ 
 
ตอนที่  4   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความเปนองคการแหงการเรียนรู 

1.  ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
  จากการศึกษานิยามเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู นักวิชาการ กําหนด 

ความหมายขององคการแหงการเรียนรู ไวดังน้ี 
  เซนกี ( Senge.  1990 : 15) นิยามวาเปนองคการที่คนขยายความสามารถอยาง 

ตอเน่ือง เพ่ือสรางผลงานตามที่ตนตองการ มีรูปแบบแนวคิดใหม ๆไดรับการเผยแพรและปรบั
ขยายซึ่งเปนที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ ไดอยางอิสระและเปนที่ซ่ึงสมาชกิขององคการ
มีการเรียนรูทีจ่ะเรียนรู (Learn to Learn) รวมกัน 
      การวิน (Garvin.  1993  :  80) สรุปไววาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่มี
ทักษะในการสราง ใชและถายโอนความรู ตลอดจนปรบัปรุงรูปแบบพฤติกรรมเพ่ือสรางความรู
ใหม 
                 มาควอรทและ เรยโนลด (Marquart  &  Reynold.  1994 : 22) ใหความหมายไว
วา องคการแหงการเรียนรูหมายถึงองคการที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของบุคคลและ
กลุมใหเกิดอยางรวดเร็วและสอนใหบุคคลมีกระบวนการคิดวิพากษวจิารณเพ่ือความเขาใจใน 
สิ่งที่เกิดขึ้นซึง่สิ่งตาง ๆ เหลานี้ที่มีในแตละบคุคลชวยใหองคการเรียนรูในสิ่งที่ผดิพลาด 
เชนเดียวกับการเรียนรูในความสําเร็จ 
      เบนเนท็และโอเบรียน (Bennett  &  O’Brien.  1994 : 42) อธิบายวาองคการ 
แหงการเรียนรูเปนองคการที่สรางใหเกิดและยกระดับความสามารถที่จะเรียนรูและปรับเปลี่ยน
ไปสูวัฒนธรรมขององคการนั้น 
      มารควอรท  (Marquardt.  1996 : 2)  สรุปวาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการ
ที่ปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือบริหารความรูใชเทคโนโลยเีสริมอํานาจบุคคลและขยาย 
การเรียนรูใหปรับตวัใหดีขึน้และมีความสําเร็จใสภาพแวดลอมที่กําลังเปลีย่นแปลง 

เกพฮารทและ มารสิก (Gephart  &  Marsick.  1996 : 36) ใหความหมายของ 
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องคการแหงการเรียนรูไววาเปนองคการทีย่กระดับและปรับเปลี่ยนความสามารถที่จะเรียนรู  
ดวยเปาหมายที่สรางสรรคเปนองคการที่วิเคราะห ควบคุม พัฒนาบริหารจัดการและวาง 
แนวทางของกระบวนการเรียนรูอยางวิสยัทัศน กลยุทธ ผูนํา คานิยม โครงสราง ระบบ  
กระบวนการและการปฏบิัตงิานขององคการแหงการเรียนรูกอใหเกิดการเรียนรูและ 
การพัฒนาของบุคคลตลอดจนเรงใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับ 
 จําเรียง วัยวฒันและเบญจมาศ อํ่าพันธ (2540 : 11) นิยามวาองคการ 
แหงการเรียนรูเปนองคการที่มีการมุงเนนในการกระตุนเรงเราและจงูใจใหสมาชิกทุกคนมี 
ความกระตือรือรนที่จะรับรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อขยายศกัยภาพของตนเองและ 
ขององคการในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกจินานัปการใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยรูปแบบของ 
การทํางานเปนทีมและการเรียนรูรวมกันตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ ที่จะ
ประสานกันเพ่ือใหเกิดเปนความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการแบงปนทามกลางกระแสโลกาภิวตัน
ตลอดไป 
 ชวินท  ธัมมนันทกุล (2541? : 1) ใหความหมายวาองคการแหงการเรียนรูคือ 
องคการที่สามารถเรียนรูและสรางความรูเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนา 
ในการดําเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมขององคการ 
 วรารัตน  เขียวไพร ี( 2542 : 42 ) ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา  
หมายถึงองคการที่เนนรูปแบบของการบริหารงานที่เนนการพัฒนาสภาวะผูนําในองคการ    
ควบคูกับการเรียนรู รวมกันกอใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ ทักษะ
ระหวางกันและกัน เพ่ือนํามาใชในการปฏบิัติงานใหไดอยางดีเลิศเหนอืกวาคูแขงขนัและมีระดับ
การพัฒนาดานความสามารถขององคการเปนไปอยางรวดเร็ว 
 วิชัย วงษใหญ  (2542 : 9) นิยามองคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการที่บุคคล 
เรียนรูเพ่ิมพูนความสามารถอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางผลงานที่ปรารถนา มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการเชงิประสบการณที่มุงสรางองคความรูที่
เกี่ยวกบัความสัมพันธของการกระทําและเปนองคการที่สงเสริมรูปแบบการคิดใหมที่ซ่ึงบุคคล
เรียนรูอยางตอเน่ืองที่จะรวมเรียนรูรวมกนัและเสริมสรางวัฒนธรรมของการคิดอยางเปนระบบ
เพ่ือชวยปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ผูปฏิบตัิในองคการ 
 สุรสิทธิ ์เหมตะศิลป (2543 : 3) ใหคําจํากัดความวาองคการแหงการเรียนรูเปน 
องคการที่สมาชิกไดเรียนรูเพ่ือที่จะปรับเขากับสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลงไปอยางไมมี 
ที่สิ้นสุด 
 วิโรจน สารรตันะ (2544 : 11) สรุปวาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่สมาชิกใน
องคการมีความตื่นตวัและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ือง  
 มีความคิดริเร่ิมที่จะสรางสรรคสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับองคการมีความสมัพันธเพ่ือ 
การเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกขององคการเองโดยภาพรวมเปนองคการที่มุงแสวงหา 
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ความเปนไปไดและโอกาสเพื่อการพัฒนา 
 เดชน  เทียมรตันและกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2544 : 11) กลาวไววาองคการ 
แหงการเรียนรูเปนองคการที่มีการมุงเนนในการกระตุน เรงเราและจูงใจ ใหสมาชิกทุกคน 
มีความกระตอืรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อขยายศักยภาพของตนเอง
และขององคการในการที่จะปฏิบตัิภาระกจินานัปการใหสําเร็จลุลวงโดยอาศัยรูปแบบของ 
การทํางานเปนทีมและการเรียนรูรวมกันตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่จะ
ประสานกันเพ่ือใหเกิดเปนความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวตัน
ตลอดไป 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรูหมายถึงองคการที่มีการดําเนินการ
หรือสงเสริมใหบุคคล ทีมงานหรือกลุมในองคการไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถเพื่อ
ปรับเปลี่ยนตนเองแลวนํามาพัฒนาองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไวโดยกระบวนการเรียนรู   
ตองเปนไปอยางตอเน่ืองโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ 

 
2.   ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
     ในการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัย สรปุไดดังน้ี 
     เซนกี (Senge.  1990) นําเสนอองคประกอบ 5 ประการที่เรียกวาวินัย 5 ประการ 

(Five   Disciplines)ที่สงผลใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย  
      1. ความรอบรูสวนตน (Personal  Mastery) เปนการเรียนรูที่จะขยาย 
สมรรถนะของบุคคลในการสรางผลงานทีต่องการและสรางสิ่งแวดลอมขององคการเพื่อให
สมาชิกพัฒนาไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว (Senge. et al.  1994 : 6)  โดยการ
กระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้นเพราะ เซนกี (Senge.  1990 : 139)  
เนนวาองคการจะเรียนรูโดยผานบุคคลทีเ่รียนรู การเรียนรูของแตละคนไมไดเปนหลักประกันวา
เกิดการเรียนรูในองคการขึน้  แตการเรียนรูขององคการจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากบุคคล
เรียนรู 
       2. แบบแผนความคิด (Mental  Model) เปนแบบแผนทางความคิดและ 
จิตสํานึกของบุคลากร ซ่ึงเปนสิ่งสะทอนพฤติกรรมของคนในองคการนั้น ๆ และตัง้สมมติฐาน
และปรากฎการณที่เกิดขึ้น  องคการแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือบุคลากรมีแบบแผน 
ทางความคิด และสะทอนภาพที่ถูกตอง เปนการพัฒนาแบบแผนความคิดที่มุงสวนรวม 
       3. การมีวิสัยทศันรวม (Shared  Vision)  เปนการสรางความรวมมือของ 
บุคลากรในการพัฒนาภาพอนาคตที่สมาชิกในองคการตองการ  ชวยใหบุคลากรเกิดการยอมรับ  
และมีขอผูกพนัตอจุดมุงหมายขององคการ  วิสัยทศันรวมนั้นเกิดจากการบูรณาการวิสัยทศัน
ของบุคคลขององคการซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังและ 
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กาวหนาตอไปภายใตจุดมุงหมายเดียวกนั 
       4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team  Learning) เปนการเรียนรูรวมกันของ 
บุคลากรเปนกลุมภายในองคการโดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาความฉลาดรอบรูของทีม องคการแหงการเรียนรูเกิดขึ้นไดเม่ือมีการรวมพลังของกลุม
ตาง ๆ ภายในองคการ สมาชิกในทีมไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตาง ๆ รวมกันโดยการสื่อขอมูลและ
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
       5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เปนวธิกีารคิด การอธิบายและ 
การทําความเขาใจในปรากฎการณที่เกิดขึ้นดวยการเชือ่มโยงเรื่องราวตาง ๆ อยางเปนระบบ 
เปนองคความรูที่ชวยใหบคุคลสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบสามารถเขาใจ 
ปรากฎการณตาง ๆ ทั้งในภาพรวมและสวนยอย การคิดเชิงระบบน้ีเปนหัวใจสําคญัของการ
สรางองคการแหงการเรียนรู  
  มารควอรท (Marquardt. 1996 : 21) ไดเสนอรูปแบบขององคการแหงการเรียนรู  
โดยการวิเคราะหบทความและหนังสือเกีย่วกับองคการแหงการเรียนรู สามารถรวบรวม 
องคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมี 5 องคประกอบคือ 

      1. องคประกอบดานการเรียนรู (Learning) ซ่ึงเปนลักษณะของพลวตัการ 
เรียนรู (Learning  Dynamics) 

      2. องคประกอบดานองคการ (Organization) ซ่ึงมุงเนนการกลาวถึงการ 
ปรับเปลี่ยนองคการ(Organizational  Transformation) 
       3. องคประกอบดานคน (People)ซ่ึงจะเปนการกลาวถึง การเสริมอํานาจ 
บุคคล (People  Empowerment)    

      4. องคประกอบดานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management)   
   .       5. องคประกอบดานเทคโนโลย ี(Technology) ซ่ึงเปนการปรับใชเทคโนโลยีใน 
องคการ 

องคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสมัพันธกันโดยจะตองมีการพัฒนาไปพรอมกัน 
โดยสรุปเปนรปูภาพไดดังน้ี 
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                 องคการ                                        สมาชิก 
 
                            การเรียนรู 
 
 
                             ความรู           เทคโนโลย ี
 
 
 

ภาพประกอบ  3 รูปแบบขององคการแหงการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 5 องคประกอบ 
             ที่มา Marquardt.(1996). Building  the  Learning  Organization : p. 21 
 
 
 ในองคประกอบหลักแตละองคประกอบแยกเปนองคประกอบยอยดังน้ี 

         1. องคประกอบหลักดานการเรียนรู ประกอบดวย 
               1.1 องคประกอบยอยระดับการเรียนรู แบงเปน 3 ระดับ คือ  
                    1) การเรียนรูระดับบคุคล (Individual Learning) 
                    2) การเรียนรูระดับทีมงาน (Team Learning) 
                    3) การเรียนรูระดับ องคการ( Organizational Learning ) 
               1.2 องคประกอบยอยรูปแบบการเรียนรู แบงไดเปน 4 วิธ ีคือ 

                            1) การเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยน (Adaptive  Learning) 
        2) การเรียนรูจากการคาดการณ (Anticipatory Learning) 

                            3) การเรียนรูวธิีที่จะเรียนรู (Dutero Learning หรือ Learning  
  How  to  Learn) 

        4) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ( Action Learning) 
                       1.3 ทักษะและวินัยในการเรียนรู ประกอบดวย 

         1) ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
                             2) ความรอบรูสวนตน  (Personal Mastery) 

         3) การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning) 
         4) แบบแผนความคดิ  (Mental Model) 
          5) วิสยัทัศนรวม  (Shared Vision) 
          6) การโตตอบสนทนาอยางมีแบบแผน (Dialogue) 
     ในองคประกอบหลักดานการเรียนรู แสดงเปนรูปภาพไดดังน้ี 
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ระดับ    ประเภท 
  - บุคคล    - ปรับเปลี่ยน 
 - กลุม    - คาดการณ 
  - องคการ    - เรียนรูวืธีเรียนรู 
 
   การเรียนรู 
 
      ทักษะ/วินัย 

ความคิดเชิงระบบ 
ความรอบรูสวนตน 
การเรียนรูเปนทีม 
แบบแผนทางความคิด 
วิสัยทัศนรวมกัน 
โตตอบสนทนาอยาง 
   มีแบบแผน 

 
 
ภาพประกอบ  4  องคประกอบยอยของการเรียนรู 

                  ที่มา  :  Marquardt.(1996). Building  the  Learning  Organization :  p.30 
      
            2.   องคประกอบดานองคการ 

              องคประกอบดานองคการ ประกอบดวย 
        2.1   โครงสรางขององคการ (Structure) 
        2.2   วสิัยทัศนองคการ (Vision) 
        2.3   วฒันธรรมองคการ (Culture) 
        2.4   กลยุทธขององคการ (Strategy) 
ในองคประกอบดานองคการ สามารถอธิบายเปนรูปภาพไดดังน้ี 
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  วิสัยทัศน    วัฒนธรรม 
                      องคการ 
     

องคการ                
 
 
  โครงสราง     กลยุทธ 
 
 

 
 
ภาพประกอบ  5  องคประกอบยอยดานองคการ 

                        ที่มา  :  Marquardt.(1996). Building  the  Learning  Organization : p.68 
 
   3. องคประกอบดานบคุคล 

 มารควอรท  (Marquardt. 1996) ไดเสนอองคประกอบดานบุคคล  
 โดยเนนการเสริมอํานาจบุคคล  (People  Empowerment) ซ่ีงแบงการเสริมอํานาจบุคคลได 
ดังน้ี 

1. บุคลากร (Employee) 
2. ผูนํา / ผูบริหาร (Leaders / Managers) 
3. ลูกคา (Customers) 
4. ผูขาย (Suppliers and Vendors) 
5. พันธมิตรหรือหุนสวน (Alliances) 
6. ชุมชน (Communities) 
 
ในองคประกอบดานบุคคล สรุปไดเปนรูปภาพดังน้ี 
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   บุคลากร 
 
 ผูบริหาร/    ลูกคา 
   ผูนํา  
 
   บุคคล 
 
 ผูขาย    พันธมิตร 
     หุนสวน 
   ชุมชน 
 
 
 

ภาพประกอบ  6 องคประกอบยอยขององคการแหงการเรียนรูดานบคุคล 
                  ที่มา  :  Marquardt.(1996). Building  the  Learning  Organization :  p.102 

  
             4. องคประกอบดานการจัดการความรู (Knowledge  Management) 
    การจัดการความรู เปนองคประกอบสําคัญขององคการแหงการเรียนรูและ
ความรูกลายเปนสิ่งสําคัญขององคการสมัยใหมซ่ึงประกอบดวย 

  1. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) 
  2. การสรางความรู (Knowledge Creation) 
  3. การจัดเก็บความรู (Knowledge Storage) 
  4. การถายโอนและใชความรู (Knowledge Transfer and Utilization) 
ในองคประกอบดานการจัดการความรู แสดงไดเปนรูปภาพดังน้ี 
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 การแสวงหา     การสราง 
 ความรู     ความรู 
 
        การจัดการ 
                 ความรู 
 
 
 การจัดเก็บ     การถายโอน 
 ความรู     และการใช 
      ความรู 

 
 
 
ภาพประกอบ 7 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู ดานการจัดการความรู. 

                 ที่มา  :  Marquardt.(1996). Building  the  Learning  Organization : p. 130 
  
 
            5. องคประกอบดานเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยเีปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรู  
เพราะองคการใดมีความสามารถดานเทคโนโลย ี จะสามารถกาว ล้ํากวาองคการอื่น 
ประกอบดวย 

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) 
  2. เทคโนโลยีพ้ืนฐานการเรียนรู (Technology-Based Learning) 
  3. ระบบอิเลกทรอนิคสที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Electronic   

Performance Support Systems) 
  องคประกอบดานเทคโนโลยี แสดงไดเปนรูปภาพดังน้ี 
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 เทคโนโลย ี   เทคโนโลย ี
 สารสนเทศ   พื้นฐานของการเรียนรู 
 
 
   เทคโนโลย ี
 
 

      ระบบอิเล็กโทรนิกส 
           ที่สนับสนุน 
                                        การปฏิบัติงาน 
 
 
ภาพประกอบ  8  แสดงองคประกอบยอยของเทคโนโลยีขององคการแหงการเรียนรู 

                  ที่มา  :  Marquardt.(1996). Building  the  Learning  Organization : p.158 
 
 
สําหรับ ลูธันส (Luthans.  1998 : 45)  ไดเสนอแนะวาคณุลักษณะขององคการแหง 

การเรียนรู  ประกอบดวยองคประกอบทีส่าํคัญ 3 ประการ คือ 
1. สภาวะปจจุบัน การคํานึงถึงสภาวะปจจุบัน ประกอบดวย 

1) ชองวางระหวางวิสัยทัศนกับความเปนจริง (Gap between  
Vision and Reality) 

     2) การตั้งคําถาม / การสืบคน (Questioning / Inquiry) 
     3) ความทาทายสถานะปจจุบนั (Challenging Status Quo) 
     4) การทบทวนอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) 
2. วัฒนธรรมที่เอ้ืออํานวยการเรียนรู ประกอบดวย 

1) การแนะนํา (Suggestion) 
2) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

     3) การเสริมอํานาจ (Empowerment) 
     4) การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
3. การคิดเชงิระบบ ประกอบดวย 

1) วิสัยทัศนรวม (Shared Vision)] 
     2) การคิดแบบองครวม (Holistic Thinking) 
     3) การเปดเผย (Openness) 
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    องคการแหงการเรียนรูตองเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 เขาดวยกัน ซ่ึงแสดงได 
 เปนรูปภาพดังน้ี 
 
 
 
 
    การคํานึงถึงสภาวะปจจุบัน 
    - ชองวางระหวางวิสัยทัศนกบั 
                                                                               ความเปนจริง 
    - การตั้งคําถาม/การสืบคน 
    - ความทาทายสถานะปจจุบนั 
    - การสะทอนอยางมวีจิารณญาณ 
  

 
 
     การคิดเชิงระบบ           องคการ           วัฒนธรรม 

  -     วิสัยทัศนรวม        แหงการเรียนรู  - แนะนํา 
  -    คิดแบบองครวม     ทํางานเปนทีม 
  -    การเปดเผย     การเสรมิอํานาจ 
       - เห็นอกเห็นใจ 
 
 

ภาพประกอบ 9  องคประกอบคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
                      ที่มา : Luthans.(1998).  Organizational  Behavior  : p.45. 
  

 
มารควอรท และ เรยโนลด ( Marquadt & Reynolds.  1994 : 31-32)  อธิบาย 

คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูวาประกอบดวย 10 ประการดงัน้ี 
 1. มีโครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate Structure) โครงสรางขององคการเล็กและ
คลองตวั  ยืดหยุนไมตายตวั มีการพรรณาความรับผดิชอบ (Job Description)ไมมีการ 
บังคับบัญชาที่เนนควบคุม กระบวนการไมซํ้าซอนกัน 
 2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู (Corporate Learning Culture) มีบรรยากาศที่สงเสริม 
การทดลองทาํสิ่งใหม ๆ เนนการรวมพลงั(Synergy) ความตระหนักรูในตน (Self-Awareness)  
ใครครวญ  (Self-Reflective)  และการสรางสรรค (Creative  Way)   
 3. มีการเสริมอํานาจ (Empowerment) สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลมีความสามารถใน
การเรียนรู มีอิสระในการตดัสินใจ แกปญหา กระจายความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ไปสู
ระดับลาง 

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) องคการแหง 
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การเรียนรู มีการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและสิ่งที่อาจมีผลกระทบตอองคการ 
5. การสรางและถายโอนความรู (Knowledge Creation and Transfer) บุคลากร 

ทุกคนมีบทบาทเสริมสรางความรูเรียนรูจากฝายอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกองคการมีการสรางความรู
ใหม 
 6. เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู (Learning Technology)ประยุกตใชเทคโนโลยีที ่
เหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน และการเรียนรูอยางทั่วถึง 
 7. มุงเนนคุณภาพ (Quality) องคการใหความสําคัญกับการบริหารคณุภาพ และการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 8. มีกลยุทธ (Strategy) ใชกลยุทธการเรยีนรู ควบคูกบัการทํางาน 
 9. บรรยากาศสนับสนุน (Supportive  Atmosphere) เปนการรวมมือ แบงปน ทํางาน
เปนทีม ทํางานเปนเครือขาย 
 10. วิสัยทศัน (Vision) วิสัยทัศนเปนแรงผลักดันใหการปฏิบตัิงานสูเปาหมายอยางมี
เจตจํานงค 
 เพดเลอร, เบอรกอนและบอยเดลล (Pedler, Burgone & Boydell.  1997 : 18)  
กําหนดคุณลักษณะไวดังน้ี 

1. องคประกอบดานกลยุทธ (Strategy) 
    1) ใชการเรียนรูเปนกลยุทธขององคการ  
    2) มีการสรางนโยบายแบบมีสวนรวม   
2. องคประกอบดานการมองภายในองคการ (Looking  In) ประกอบดวย 
    1) ใชขอมูลขาวสาร  
    2) การสรางการตรวจสอบและควบคุม   
    3) การแลกเปลี่ยนภายใน   
    4) การยึดหยุนในการใหรางวัล  
3. องคประกอบดานโครงสราง (Structures) เนนโครงสรางที่กระจายอํานาจ  มี 

กฎระเบียบและกระบวนการแตสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการทบทวนและอภิปรายกัน 
4. องคประกอบดานการมองภายนอก (Looking Out) ประกอบดวย 
    1) บุคลากรเปนเหมือนผูวิเคราะหสภาพแวดลอม   
    2) การเรียนรูระหวางองคการ   
5. องคประกอบดานโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunities) ประกอบดวย 
    1) บรรยากาศการเรียนรู มีบรรยากาศการชวยเหลอืสนับสนุน และสนใจในการ

เรียนรูและปรบัปรุงอยางตอเน่ือง 
     2) โอกาสการพัฒนาตนเองของทุกคน  มีงบประมาณการพัฒนาตนเอง องคการ
สนับสนุนใหบคุลากรพัฒนาตนเองมากทีสุ่ด 
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 จากแนวคิดของเพดเลอร, เบอรกอนและบอยเดลล (Pedler,Burgone & Boydell  
1997.) สรุปเปนรูปภาพไดดังน้ี 
 

1.  ใชกลยุทธการเรียนรู 
     กลยุทธ 

2.  นโยบายแบบมีสวนรวม 

3.   การใหขอมูลขาวสาร 

4.  การตรวจสอบและควบคุม  
การมองภายใน 

5.  การแลกเปลี่ยนภายใน     

6.  การใหรางวัล      องคการแหงการเรียนรู 

7. โครงสรางกระจายอํานาจ  โครงสราง 

8. ใหบุคลากรวิเคราะหภายนอก 
การมองภายนอก 

9. การเรียนรูระหวางองคการ 

               10. บรรยากาศการเรียนรู 
โอกาสในการเรียนรู 

               11. โอกาสพัฒนาตนเอง 
 

ภาพประกอบ 10 รูปแบบองคการแหงการเรียนรู  ของเพดเลอร, เบอรกอน 
       และบอยเดลล 

                   ที่มา : Pedler, Burgone & Boydell. (1997).  The  Learning  Company : p.18 
 
 
 ดาฟท (Daft.  1999 : 211-212) กลาววาองคการเรียนรูน้ันตองเปนองคการ 
ออกแบบเพื่อการเรียนรูทีต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 องคประกอบดังน้ี 
 1. โครงสราง (Structure) โครงสรางเปนโครงสรางที่มีการติดตอสัมพันธกันเปน 
แนวนอน (Horizontal) โดยพิจารณาความลื่นไหลของงาน (Workflow) มากกวาการพิจารณา
ดานการแบงแยกเปนหนาทีต่ามแผนกงาน (Departmental Functions)   
 2. การเสริมอํานาจ (Empowerment) เนนโดยเฉพาะการเสริมอํานาจใหแก 
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บุคลากรมากกวาเนนดานงาน (Task) โดยเสริมอํานาจใหแกบุคลากรทุกคนในองคการเพื่อไดมี
โอกาสตัดสินใจ เนนการทํางานเปนทีม 
 3. การสรางเครือขาย (Network) เนนการสรางระบบทีเ่อ้ืออํานวยตอการเชื่อมโยง 
เปนเครือขายและการแลกขอมูลขาวสาร (Shared  Information)    

4. กลยุทธ (Strategy) ใชความรวมมือกันทั้งภายในและภายนอกองคการ 
5.วัฒนธรรมทีป่รับตวั (Adaptive Culture) ทั้งในองคการแหงการเรียนรู 

เนนวัฒนธรรมที่เนนสวนรวมมากกวาสวนยอย ความเสมอภาค การเปลี่ยนแปลง  การกลาเสี่ยง  
และการปรบัปรุงอยางตอเน่ือง 
 เก็พฮารทและมารสิก (Gephart & Marsick. 1996 : 38) เสนอลักษณะสําคัญของ 
องคการแหงการเรียนรู 6 ประการ คือ 
 1. การเรียนรูอยางตอเน่ืองทุกระดับขององคการ (Continuous learning) บุคลากรแต
ละคนแบงปนการเรียนรู  เพ่ือชวยใหทีมและองคการไดเรียนรูโดยผานกระบวนการถายโอน
ความรูและบูรณาการการเรียนรูสูองคการและการปฏบิตัิงาน 
 2. การสรางและถายโอนความรู (Knowledge Generation and Sharing)   
มุงเนนกระบวนการสรางการไดมาและการถายโอนความรูเพ่ือใหบุคลากรไดเขาถงึความรู 
อยางรวดเร็ว 

3. การคิดเชิงสรางสรรคและเปนระบบ (Critical Systemic Thinking)บุคลากร 
ไดรับการกระตุนใหคิดวิธใีหมและใชทักษะเชิงเหตุผลอยางเปนระบบเพื่อใหเห็น 
ความเชื่อมโยงและการใชขอมูลปอนกลับเพ่ือหาขอสรุป 

4.วัฒนธรรมการเรียนรู (A Culture of Learning) การเรียนรูและการริเริ่มสรางสรรค  
มีรางวัลผลตอบแทนให 
 5.จิตสํานึกแหงการยืดหยุนและคนหาทดลองสิ่งใหม (Flexibility and   
Experimentation) บุคลากรมีอิสระที่จะเสีย่งทดลอง คิดคนนวตักรรม คนหาแนวคิดใหมและ
สรางกระบวนการทํางานและผลผลิตใหม ๆ  
 6.ยึดคนเปนศนูยกลาง (People Centered) ยึดหลักทีว่าองคการแหงการเรียนรูตอง
เอาใจใสบํารุงรักษา สรางคานิยม และสนบัสนุนความเปนอยูที่ดี พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู
ของบุคลากรแตละคน 
 ลองเวธิและเดวี่ส (Longworth  &  Davies,  1999 : 75) ไดกลาวถึงคุณลักษณะ 
ขององคการแหงการเรียนรู 10 ประการ ดังน้ี 
 1. องคการแหงการเรียนรูเปนบริษทั องคการวิชาชีพ มหาวิทยาลัย โรงเรียน เม่ือชาติ
หรือกลุมบุคคลอาจจะใหญหรือเล็กที่มีความตองการทีจ่ะปรับปรุงการปฏิบตัิงานโดยอาศัย 
การเรียนรู 
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 2. องคการแหงการเรียนรู ลงทุนเพ่ืออนาคตขององคการโดยการใหการศึกษา   
ฝกอบรมแกบคุลากร 
 3. องคการแหงการเรียนรูสรางโอกาส กระตุนบุคลากรในทุกตําแหนงหนาที่ไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย 

4. องคการแหงการเรียนรูรวมสรางวิสัยทศันกับบุคลากรและกระตุนบคุลากรใหบรรล ุ
วิสัยทศัน ปรับเปลีย่น หรือสรางภาพอนาคตรวมกัน 
 5. องคการแหงการเรียนรู บรูณาการงานและการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจให 
บุคลากรแสวงหาคุณภาพและปรบัปรุงอยางตอเน่ือง 

6. องคการแหงการเรียนรูเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดแสดงความสามารถ 
พิเศษโดยการมุงเนนที่การเรียนรูและการวางแผนกิจกรรมการศึกษาอบรมที่สอดคลองกับ 
ความสามารถดวย 

7. องคการแหงการเรียนรูเสริมอํานาจ (Empower)บุคลากรใหขยายขอบเขต 
หนาที่ของตน สอดคลองกลมกลืนกับรูปแบบการเรยีนรูของแตละบุคคล 

8. องคการแหงการเรียนรูประยุกตเทคโนโลยีอยางเหมาะสมในการสรางโอกาส 
แหงการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

9. องคการแหงการเรียนรูตอบสนองตอความตองการของสิ่งแวดลอมและสังคมและ 
กระตุนใหบุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน 

10. องคการแหงการเรียนรูมีการทบทวนเรียนรูเพ่ือรักษานวตักรรมคิดคนสิ่ง 
ใหม ๆ อยูเสมอ 
 เกพฮารท, มารสิก และบวิเรน (Gephart, Marsick & Buren. 1997) ไดวิเคราะห 
รูปแบบขององคการแหงการเรียนรู และไดพัฒนากรอบการประเมิน องคการแหงการเรียนรู 
ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบดังน้ี 

1. ระดับการเรียนรู (Levels of  Learning) ประกอบดวยการเรียนรูระดับบุคคล   
ทีมงานและองคการ 

2. ระบบตาง ๆ ขององคการที่สนับสนุนการเรียนรูและปจจัยดานการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Factors) ประกอบดวย 

2.1 วิสัยทศันและกลยุทธ 
2.2 ภาวะผูนําและการบริหาร 
2.3 วัฒนธรรมและโครงสรางองคการ 
2.4 การปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 

1) การติดตอสื่อสาร 
2) การบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารและความรู 
3) การปฏิบตังิานและการสนับสนุน 
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4) การใชเทคโนโลย ี
เดอซิโมเน,เวอรเนอร และแฮริส (Desimone, Werner & Harris.  2002) ไดกลาว 

ถึงมิติขององคการที่สามารถอธิบายความเปนองคการแหงการเรียนรู ออกเปน 5 มิติ คือ 
        1. โครงสรางขององคการ 

2. ระบบขอมูลขาวสาร 
3. ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4. วัฒนธรรมองคการ 
5. ภาวะผูนํา 
คอนโตกิออเกส, ออบรีและฟวริก (Kontoghiorghes, Awbrey  &  Feurig.  2003 :  

online) ศึกษามิติตาง ๆ ขององคการแหงการเรียนรูที่สมัพันธกบัการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม 
และการปฏบิตัิงานขององคการ ไดแบงมิติตาง ๆ ขององคการแหงการเรียนรูออกเปน 8 ดาน  
ดังน้ี 

1.การติดตอสือ่สารและการแบงปนขอมูล 
2.การกลาเสี่ยงและการริเริ่ม 
3.การสนับสนนุและใหความสําคัญตอการเรียนรูและการพัฒนา 
4.การอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
5.การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
6.การใหรางวลักับการเรยีนรู ผลงานและความคิดริเริ่ม 
7.บรรยากาศในการเรียนรู 
8.การบริหารจัดการดานความรู 
เบนเนทท และโอเบรียน (Bennette  &  O’Brien.  1994  :  77-79) ไดเสนอ 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 12 ประการดงัน้ี 
 1. กลยุทธเชิงวิสัยทศัน องคการและสมาชิกตองมีวิสัยทัศนทีต่นเองตองการเพื่อ 
คาดการณสิ่งที่เขาตองเรียนรู เพ่ือไปใหถึงจุดมุงหมายที่ตองการตองพัฒนากลยุทธในการบรรลุ
เปาหมาย เพ่ือไดเรียนรูในการนําองคการไปสูวิสยัทัศนน้ัน นอกจากนี้วิสัยทศันและกลยุทธตอง
สนับสนุนและสงเสริมการเรยีนรูขององคการ 

2. การปฏิบัตขิองผูบริหารระดับสูง เปนการนําองคการไปสูจุดหมายตามวิสัยทัศน   
โดยผูบริหารตองปฏิบตัิงาน รวบรวมบุคลากรเพื่อการเรียนรูและการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  
สรางแรงบันดาลใจในการนาํบุคลากรบรรลุวิสยัทัศนขององคการ 
 3. การปฏิบัตงิานของฝายจัดการเปนการมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรตอง
สนับสนุนบคุคลและทีมงาน มีการเรียนรูที่ตอเน่ือง 
 4. บรรยากาศ เปนผลรวมของความเชื่อ และทศันคติทีทุ่กคนในองคการประพฤติ
ปฏิบตั ิบรรยากาศองคการตองเปนแบบเปดและไววางใจ 
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 5. โครงสรางขององคการและงาน โครงสรางของงานสามารถสนับสนุนการเรียนรู
อยางตอเน่ือง โดยใหมีการพรรณางานที่มุงตอบสนองความตองการของสิ่งแวดลอมภายนอก
รวมทั้งความตองการขององคการดวย   
 6. การกระจายของขอมูลขาวสาร องคการตองไดมาซึ่งขอมูลขาวสารและการกระจาย
ขอมูลขาวสารโดยใชเทคโนโลย ี ระบบคอมพิวเตอร  ชวยใหการสื่อสารระหวางสมาชิกใน 
องคการงายขึ้นและสรางความมั่นใจไดวา บุคลากรนําขอมูลขาวสารสะทอนผลงานของตน 

7. การปฏิบัตขิองแตละคนและทีมงาน การปฏิบตัิงานของบุคคลและทีมงานใน 
องคการแหงการเรียนรูตองอาศัยขอมูลขาวสาร การแบงปนขอมูลขาวสาร เปนสิ่งจําเปน    
หากบุคคลไดเรียนรูมีทีมงานเรียนรูยอมสงผลตอองคการโดยรวม 

8. กระบวนการทํางาน องคการตองใชกระบวนการทํางานเปนกระบวนการที่เรยีนรู 
อยางตอเน่ือง มีเทคนิคการแกปญหาอยางเปนระบบ เรียนรูจากองคการอื่นโดยใชวิธีเทียบเคียง
มาตรฐาน 

9. เปาหมายของการทํางาน ขอมูลปอนกลับ สิ่งที่องคการมุงหวังความสําเร็จอยูที่ 
ลูกคาหรือผูรับบริการ ตองคํานึงถึงเปาหมายของการทํางานกับความตองการของลูกคา   
ผูรับบริการและคํานึงถึงขอมูลปอนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขการทํางานขององคการใหดีขึ้น 

10 การฝกอบรมและการใหการศึกษา ไดแกการฝกอบรมหรือการใหการศึกษาที ่
เปนทางการ การจัดทําแผนพัฒนาตนเองและการฝกอบรมหรือการใหการศึกษาแบบไมเปน 
ทางการ 

11. การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน องคการแหงการเรียนรู ตองหาวธิีสนับสนนุให 
บุคคลและทีมงานใหเกิดการพัฒนา 

12. การใหรางวัลและการยอมรับ ระบบการใหรางวัลและการยอมรับขององคการ 
ตองสนับสนุนสงเสริมการเรยีนรูของบุคคลและองคการ 
 นอกจากนี้ โรเซ็นการเท็น (Trans.  2000 : 101 ; citing  Rosengarten.  1995 )  
กลาวถึงสิ่งทีค่วรคํานึงถึงในการสรางองคการแหงการเรียนรู  คือ 

1. การทํางานและการเรียนรูรวมกันเปน 
2. การกระจายอยางอิสระของขอมูลขาวสารทั้งแนวตั้งและแนวนอน   
3. การฝกอบรม   
4. การจัดระบบการใหสิ่งตอบแทนกับการเรียนรู   
5. การปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง   
6. กลยุทธที่ยดืหยุน   
7. การกระจายอํานาจความรับผิดชอบตามลําดับขั้น   
8. การบริหารแบบมีสวนรวม   
9. การทดลองสิ่งใหมในการทํางานอยางไมหยุดยั้ง  
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 10. การมีวัฒนธรรมองคการที่สนับสนุน   
 

3.   สถานศึกษาในฐานะเปนองคการแหงการเรียนรู 
       นักวิชาการไดกลาวถึงสถานศึกษา ในฐานะเปนองคการแหงการเรียนรูสรุป 
ไดดังน้ี 
       เปอรสกินส (Perskins.  2000 : online) กลาวถึงสถานศึกษาในฐานะเปน 
องคการแหงการเรียนรู (The School as a Learning Organization) วาสถานศึกษาเปนที่สราง
ความเจริญงอกงามแกเยาวชน ควรสรางความเจริญงอกงามใหกับบคุคลและผูบรหิารดวย 
ควรเปนสถานที่สนับสนุนสงเสริมการใชปญญาและความรวมมือทางวิชาชีพ (Professional  
Collaborations) นอกจากนี้องคการแหงการเรียนรู ที่ประสบผลสําเร็จตองกําหนดโครงสรางที่ 
สงเสริมความสามารถของสมาชิกในสถานศึกษานั้นเพ่ือกอใหเกิดความรวมมือในการกําหนด 
ทิศทางของสถานศึกษาและสงเสริมการควบคุมตนเอง สรางระบบที่เปนพลวตัรที่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงความตองการและตรงความตองการ และตรงตามความตองการและวสิัยทัศนของ
ชุมชน 
       บุทเชอรและคนอื่น ๆ (Butcher  et al.  2001 : online) อธิบายเกี่ยวกบั 
สถานศึกษาทีเ่ปนองคการแหงการเรียนรูวาควรเปนระบบ (System) มากกวาแยกสวน 
(Separate  Parts) ผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน บุคลากรสนับสนุน ผูปกครองและสมาชิกของ
ชุมชนตองมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถานศึกษาและเสรมิสรางขีดความสามารถใน
การปฏิบตัิงาน ตองเปนสวนหนึ่งของการรับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจของสถานศึกษา  
ระบบตาง ๆ ของสถานศึกษาตองกอใหเกิดการเขาถึงองคความรู และกระจายความรูทุก ๆ กลุม
ในระบบนั้น  
       คารสเตน็, วองเก็นและววัทิอุส (Karsten, Voncken & Voorthius.  2000 : 154- 
155) กลาวถึงสถานศึกษาทีเ่ปนองคการแหงการเรียนรูตองมีลักษณะที่สาํคัญคือ การปรับปรุง
กลไกตาง ๆ เพ่ือรับขอมูลขาวสารจากสิ่งแวดลอมภายนอก และคัดเลือกจัดระบบและเผยแพร
ขอมูลขาวสารภายในองคการรับความคิดใหม ๆ ของลุกคาและผูมีสวนไดสวนเสียและนํา 
ความคิดเหลานี้ไปสรางความแข็งแกรงใหกับองคการ ปรับปรุงการติดตอสื่อสารภายในองคการ
และสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน เก็บเกี่ยว 
ผลประโยชนจากแนวคิดใหม ๆและสนบัสนุนความรวมมือและสรางนวัตกรรมใหม ๆ สราง 
การเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกระดับและกําหนดเปนปทัสฐานและคานิยมขององคการ ทบทวนและ
สรางประสบการณในการเรยีนรูในองคการอยางสม่ําเสมอ 
       เคอรคา (Kerka.  1995 : online) กลาวถึง ความเปนองคการแหงการเรียนรูวา  
สถาบันการศกึษาก็เปนองคการแหงการเรียนรู โดยพิจารณาจากคุณลักษณะตอไปน้ี คือ ตอง
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สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ือง ใชการเรียนรูเพ่ือนําไปสูเปาหมายขององคการเชื่อมโยง
การปฏิบตัิงานของบุคลากรกับการปฏิบตัิงานขององคการสนับสนุนการคนควาสบืสวน 
สอบสวนและการสนทนา  ใหบุคลากรแบงปนความรูอยางเปดเผยและกลาเสี่ยง คํานึงถึงการใช
สภาวะปจจุบนัเปนฐานในการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความสําคัญและปฏิสัมพันธกับ 
สภาวะแวดลอม 
       แบรนด (Brandt.  2003 : online) อธิบายถึง สถานศึกษาที่เปนองคการแหง 
การเรียนรูวา วัฒนธรรมของสถานศึกษานั้นตองรับเอาการเรียนรูทางวิชาชีพที่ลึกซึ้งและยั่งยืน  
ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จของผูเรียน ปจเจกบุคคลเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือระบบตาง ๆ มีความหมาย  
บุคคลมีโอกาสปฏิสัมพันธทางสังคมและสิ่งแวดลอมตาง ๆตองสนับสนุนการเรียนรูในการ
พิจารณาวาสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูน้ัน ควรพิจารณาลักษณะที่สําคญั 10 
ประการ คือ 
       1. องคการแหงการเรียนรูตองมีโครงสรางที่สนบัสนุนพฤติกรรมการเรียนรู    
กลาวคือบุคคลเรียนรูเม่ือไดรับการจูงใจ องคการเรียนรูเม่ือมีเหตุผล การสนับสนนุใหเกิดการ
เรียนรูควรมีวสัดุอุปกรณหรือหลักจิตวทิยา การสนับสนนุควรมีโครงสรางที่เสริมใหเกิด 
การเรียนรูในทุกระดับขององคการ 
       2. องคการแหงการเรียนรูมีเปาหมายที่ทาทายและสามารถทําใหสําเร็จได 
ในสถานศึกษา เปาหมายที่สําคัญตองเก่ียวของกับการเรียนรูของนกัเรียน 
       3. สมาชิกในองคการเรียนรูสามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาองคการได 
อยางถูกตอง องคการอาจเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในองคการแหงการเรียนรู บุคคลสามารถ
กําหนดความเปลี่ยนแปลงองคการได และสามารถ อธิบายสถานะของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
น้ันได 
       4. รวบรวมจัดระบบและจัดการขอมูลขาวสารที่เหมาะสมกับวตัถุประสงคของ 
องคการ  องคการเหมือนกับบุคคลที่มีความแตกตางกนัจึงมีการเรียนรูที่แตกตางกันดวย  
ในการเรียนรูตองพิจารณาถึงการใชขอมูลขาวสารเพื่อใหเหมาะสมกับวตัถุประสงคขององคการ 
       5 มีกระบวนการที่ใชความรูเปนฐานและใชกระบวนการสรางความคิดใหม 
       6. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกบัแหลงการเรยีนรูภายนอกอยูเสมอ 
       7. ตองพิจารณาขอมูลปอนกลับ ดานผลผลติและกระบวนการ 
       8. มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง 
       9. มีวัฒนธรรมที่สนบัสนุน ไดแก บรรยากาศเปนมิตร สนับสนนุโอกาส 
เรียนรูจากผูอ่ืน  
       10. เปนระบบเปด (Open System) ที่รับรูความเคลื่อนไหวจากสิ่งแวดลอม 
ภายนอกรวมทั้งเง่ือนไขทางสังคม  การเมือง และเศรษฐกิจ 
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       กลาวโดยสรุปสถานศกึษาในฐานะที่เปนองคการแหงการเรียนรูตองพิจารณาถึง
องคประกอบตาง  ๆ ขององคการ ไดแก โครงสราง วฒันธรรม การดําเนินงานและกลยุทธ 
ในการใชกระบวนการเรียนรูของบุคลากรทุกระดับที่นําไปสูความสําเร็จขององคการหรือ 
สถานศึกษานัน้ นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงความรูและขอมูลขาวสารจากภายนอกและภายใน
องคการเองรวมถึงการสรางความรู การคิดคนสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกบัองคการอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ือง สมาชิกทุกฝายขององคการมีสวนรับผิดชอบในการสรางองคการแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
       จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดมาความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย
องคประกอบหลักและองคประกอบยอย ดังตอไปน้ี 
       1. องคประกอบหลักดานองคการ (Organization) ประกอบดวย 
องคประกอบยอยดังน้ี 

      1) องคประกอบยอยโครงสรางขององคการ (Structure) 
      2) องคประกอบยอยวฒันธรรมองคการ (Culture) 
      3) องคประกอบยอยวสิัยทัศนองคการ (Vision) 
      4) องคประกอบยอยกลยุทธองคการ (Strategy) 

      2. องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา ประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 
1) องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลีย่นภาพ (Transformational   

Leadership) 
      3. องคประกอบหลักดานการเรียนรู ประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 

1) องคประกอบยอยระดับการเรียนรู ( Level  of  Learning) 
2) องคประกอบยอยรูปแบบการเรียนรู (Types of Learning) 
3) องคประกอบยอยวินัยของการเรียนรู (Disciplines) 

      4. องคประกอบหลักดานการจัดการความรู ประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 
      1) องคประกอบยอยการแสวงหาความรู (Knowledge  Acquisition) 

2) องคประกอบยอยการสรางความรู (Knowledge  Creation) 
3) องคประกอบยอยการถายโอนและการใชความรู (Knowledge   

Transfer and Utilization) 
4) องคประกอบยอยการจัดเกบ็ความรู (Knowledge Storage) 

      5. องคประกอบดานเทคโนโลย ีประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 
1) องคประกอบยอยการใชเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู   

       ในแตละองคประกอบ ผูวิจัยไดคนควาจากแนวคดิ ทฤษฎีซ่ึงสรุปที่มาไดตาม 
ตาราง 2 – 3 ดังน้ี 
 



 
 
 

ตาราง 2  สรุปที่มา องคประกอบหลัก   และองคประกอบยอยคุณลกัษณะความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

                นักวิชาการ 
องค 
ประกอบ 
หลัก   และ 
องคประกอบยอย 

Senge 
(1990, 
1994, 
2000) 

Marguaidt  
( 1996) 

Daft 
(1999) 

Gephart 
& 

Marsick 
(1996) 

Long 
worth& 
Davies 
(1999) 

Brandt 
(2003) 

Gephart,
Marsick  
& Buren 
(1997) 

Benette 
&O’Brien 
(1994) 

Johnsto
n  (1998) 

Pedler,B
uqone & 
Boydell 
(1997) 

Wallace 
,Engel & 
Mooney 
(1997) 

Leithwood 
,Leonard &  
Sharratt  
(1998) 

Desimone
,Werner 
& Harris 
(2002) 
 

Coghlan 
(1997) 

Argyris 
& 

Schon 
(1996) 

1. องคประกอบหลัก 
ดานองคการ 

               

 1.1  โครงสรางองคการ                
1.2  วิสัยทัศนองคการ                

 1.3  วัฒนธรรมองคการ                
1.4   กลยุทธองคการ                

2. องคประกอบหลักดาน 
ภาวะผูนํา 

               

2.1    ภาวะผูนํา 
แบบเปลี่ยนสภาพ 

               

3. องคประกอบหลัก 
ดานการเรียนรู 

               

        3.1  ระดับการเรียนรู                
        3.2   ประเภท 

     การเรียนรู 
               

         3.3  วินัย 5 ประการ                
 
 



 
 
 

ตาราง 2  (ตอ)  
 
                นักวิชาการ 
องค 
ประกอบ 
หลัก   และ 
องคประกอบยอย 

Senge 
(1990, 
1994, 
2000) 

Marguaidt  
( 1996) 

Daft 
(1999) 

Gephart 
& 

Marsick 
(1996) 

Long 
worth& 
Davies 
(1999) 

Brandt 
(2003) 

Gephart,
Marsick  
& Buren 
(1997) 

Benette 
&O’Brien 
(1994) 

Johnsto
n  (1998) 

Pedler,B
uqone & 
Boydell 
(1997) 

Wallace 
,Engel & 
Mooney 
(1997) 

Leithwood 
,Leonard &  
Sharratt  
(1998) 

Desimone
,Werner 
& Harris 
(2002) 
 

Coghlan 
(1997) 

Argyris 
& 

Schon 
(1996) 

4. องคประกอบหลักดาน 
บริหารจัดการความรู 

               

4.1 การแสวงหา 
ความรู 

               

4.2 การสราง 
ความรู 

               

4.3 การถายโอน 
และการใช 
ความรู 

               

            4.4 การจัดเก็บ 
        ความรู 

                  

5.  องคประกอบดาน 
     เทคโนโลบ ี

               

       5.1  การใชเทคโนโลย ี
             เพื่อการเรียนรู 
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ตารางที ่  (ตอ) 
 

2.  องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา   องคประกอบหลักและ 
             องคประกอบ 
นักวิชาการ            ยอย 

2.1 โครงสราง 2.2วิสัยทัศน 2.3 กลยุทธ 1.4 วัฒนธรรม 

Senge (1990,1994,2000)     
Marguaidt ( 1996)     
Daft (1999)     
Gephart & Marsick (1996)     
Longworth&Davies (1999)     
Brandt (2003)     
Gephart,Marsick & Buren 
(1997) 

    

Benette &O’Brien (1994)     
Johnston  (1998)     
Pedler,Buqone & Boydell 
(1997) 

    

Wallace ,Engel & Mooney 
(1997) 

    

Leithwood ,Leonard &  
Sharratt  (1998) 

    

Desimone,Werner & Harris 
(2002) 
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4.   องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และ  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหง    
การเรียนรู 

 
         4.1   องคประกอบหลักดานองคการ 
              จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎ ีและงานวิจัยเกี่ยวของสรุปไดวา องคการ 

แหงการเรียนรูมีคุณลักษณะดานองคการประกอบดวย 
     1)   องคประกอบยอยโครงสรางขององคการ   

มารควอรทและเรยโนลด (Marquardt  &  Reynold.  1994) กลาววาองคการ 
แหงการเรียนรูตองมีโครงสรางที่เหมาะสมมีลักษณะแบนราบ (Flat) มีการติดตอสมัพันธกัน  
มีการกระจายขอมูลขาวสารสามารถติดตอสื่อสารรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคการ 
 ไลทวูด , เลียวนารด  และชารแร็ท  (Leithwood ,  Leonard  &  Sharratt 1998 : 
263)ไดวิเคราะหโรงเรียนทีส่งเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูพบวาโครงสรางของ 
โรงเรียนที่เหมาะสมจะตองเปนโครงสรางที่ยืดหยุน ยอมใหมีการตัดสินใจรวมของคณะครู
อาจารย และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เชนเดียวกับเดอสิโมเน,เวอรเนอรและแฮรริส   
( DeSimone, Werner &  Harris.  2000 : 600) ที่อธิบายวาองคการแหงการเรียนรูตองจัด 
โครงสรางที่ใหมีการแบงอาณาเขตของชวงชั้นการบังคับบัญชา สงเสริมใหมีการรวมมือกัน 
ทุกระดับ ใหทีมงานบริหารตนเองและมีการติดตอระหวางสายงาน  สวน โกะห (Goh.  1997 : 
11) เสนอแนะวาโครงสรางขององคการแหงการเรียนรูมีลักษณะเปนแบนราบ (Flat) มีขั้นตอนที่
เปนทางการนอย โดยไดวิจัยพบวาความเปนทางการขององคการมีความสัมพันธทางลบกับ
ความสามารถในการเรียนรูขององคการ (Goh  &  Richardson.  1997) นอกจากนี้ มอรแมน
และมอรแมนจูเนียร (Morhman  & Morhman Jr.  1995) ไดศึกษาวิจัยพบวาองคการแหงการ
เรียนรู มีลักษณะการควบคมุบุคลากรนอย มีโครงสรางแบบแบนราบ (Flat Organization) ที่ให
ทีมงานมีอํานาจตัดสินใจมากที่สุด 
 นอกจากนี้แบรนดท. (Brandt.  2003 : online) กลาววา องคการแหงการเรียนรู 
เปนระบบเปด (Open  System) ที่รับรูความเคลื่อนไหวจากสิ่งแวดลอมภายนอกรวมถึงภาวะ
ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ สวน ดาฟท. (Daft.  1999 : 211) กลาววาโครงสรางของ 
องคการแหงการเรียนรูมีการบังคับบัญชาแบบแนวราบหรือแนวนอนมากกวาแนวตั้ง   
เสริมอํานาจใหบุคลากร มีความรับผิดชอบและปฏบิตังิานอยางเปนอิสระและสรางสรรค 
 จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยสรุปเปนตวับงชี้ดานโครงสรางองคการดังน้ี 
 
 
 



 
 
 

ตาราง 3 องคประกอบหลักดานองคการ  องคประกอบยอยโครงสรางขององคการ  ตัวบงชี้และที่มาของตัวบงชี้ 
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานองคการ 

 
ตัวบงชี้ Marquardt & 

Reynold 
(1994) 

Leithwood, 
Leonard&Sharratt 

(1998) 

Desimone,Werner 
&Harris 
(2002) 

Goh 
(1997) 

Brandt 
(2003) 

Daft 
(1999) 

Norman &  
Morman Jr. 

 (1995) 
1.   มีลักษณะเปนแนวราบ           
2.   มีชวงชั้นการบังคับบัญชานอย        
3.   มีการติดตอสัมพันธกันภายใน 
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษายาง
สะดวก 

       

องคประกอบยอย 
โครงสรางของ 
องคการ 

4.   โครงสรางของสถานศึกษาตอง กระจาย 
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและการ
ตัดสินใจแกบุคลากรรวมถึงผูมีสวนไดเสีย 
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        2)   องคประกอบยอยวิสัยทศันขององคการ 
  วิสัยทศัน (Vision) เปนองคประกอบสําคัญของการเปนองคการแหง 
การเรียนรูเพราะวิสัยทัศนเปนตวักําหนดทิศทางการทาํงาน  กําหนดเปาหมายในอนาคตของ
องคการซึ่งมีผูใหความหมาย และคุณลกัษณะของวิสยัทัศนที่ดีไวดังน้ี 

 กรมสามัญศึกษา (2545 : 93) นิยามวา วิสัยทัศน คือภาพในอนาคตของ
องคการที่ผูนําและสมาชิกในองคการรวมกันวาดฝนหรอืจินตนาการขึ้นโดยมีพ้ืนฐานอยูบน 
ความจริงในปจจุบันเชื่อมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม ความเชื่อม่ันเขาดวยกนัพรอมทั้ง
พรรณนาใหเห็นทิศทางขององคการอยางชัดเจน มีพลังทาทายทะเยอทะยาน มีความเปนไปได  
เนนถึงความมุงม่ันที่จะนําสิ่งที่ยิ่งใหญหรือที่ดีที่สุดใหกับลูกคาหรือสังคม 
  เซนกีและคนอื่น ๆ (Senge et al. 1994 : 302) กลาววาวิสยัทศันเปนภาพ
อนาคตทีต่องการสรางใหเกดิขึ้น  โดยอธิบายเปนสภาพปจจุบันเหมือนกับวา เปนเหตุการณที่
กําลังเกิดขึ้นในขณะนี ้

 นานัส (Nanus.1992 : 8) นิยามวาวิสยัทศัน เปนความคิดหรือภาพของ
อนาคตที่ปราถนาขององคการ  วิสัยทศันเปนสิ่งกระตุนเรงเราใหไปยังอนาคตโดยการใชทักษะ
ความสามารถและทรัพยากรที่จะทําใหมันเกิดขึ้น 
  วอลเลซ ,เองเกล และมูนีย (Wallace, Engel  &  Mooney.  1997 : 7)  
นิยามวา  วิสยัทัศน  เปนการกลาวถึงสภาพอนาคตที่ดีที่สุด บุคคลหรือสถาบันสามารถสราง 
เปนภาพขึ้นมาไดวิสัยทศันสรางการคาดการณอนาคตที่จะไปทีบุ่คคลและกลุมตั้งใจจะทํางาน
เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

 กลาวโดยสรุป วิสัยทศันคือความคาดหวงัหรือภาพอนาคตทีบุ่คคล กลุม  
และองคการรวมกันสรางหรอืคาดการณขึ้นเพ่ือกําหนดจุดรวมในการที่จะทํางานใหบรรล ุ
เปาหมายตามที่สรางหรือคาดการณไว 
  คุณลักษณะวิสัยทศันที่ดี 

มารควอรท (Marquadt.  1996 : 69) กลาววาวสิัยทัศนขององคการแหง 
การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญมาก วิสัยทศันจะตองเปนวสิัยทัศนรวม (Shared Vision)ตองมุงเนนและ
ใหความสําคญัตอการเรียนรู วิสัยทศันตองนําไปสูการคิดเชิงกลยทุธและการวางแผนของ 
องคการโดยตองเกิดจากความรวมมือระหวางผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดบั  
ไดชวยกันพัฒนาขึ้นมา วิสัยทัศนกอใหเกดิความคิดริเริม่ กลาเสี่ยง ( Risk  Taking) และคิดคน
สิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับองคการ (Experimental)   

แกรงค  (Granke.  2003 : online)  อธิบายวาสถานศกึษาที่ประสบผลสําเร็จ
จะตองมีวิสัยทัศนควรนําไปสูการวางแผนกลยุทธและโครงการตาง ๆ ตองเชื่อมโยงมาตรฐาน
การศึกษา กับความคาดหวงัของครูอาจารยและความสาํเร็จของผูเรียนเขาดวยกัน   
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ตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของผูเรียน ทุกสวนที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  ตองเขาใจและ
สนับสนุนวิสัยทัศนน้ัน วิสัยทัศนตองเกิดจากทุกฝายรวมมือกันพัฒนาขึ้นมาและวิสัยทศันตอง
นําไปสูการใชทรัพยากรเพือ่การเรียนรูหรือตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนและบคุลากรที่
เกี่ยวของ 

ดาฟท. (Daft.  1999 : 130-131) ไดกลาวถึงวิสัยทัศนทีดี่ ซ่ึงประกอบดวย 
1.วิสัยทศันเปนของคนสวนใหญที่รวมกันสรางขึ้นมา 
2.วิสัยทศันตองเก่ียวของกบัความเปลี่ยนแปลง 

                             3. วสิัยทัศนตองกระตุนความศรทัธาและความหวัง (Faith and  
Hope)  

4.วิสัยทศันตองสะทอนความนึกฝน 
5.วิสัยทศันบงบอกจุดหมายและการเดินทาง (Destination and The  

Journey) 
 กรมสามัญศึกษา (2545 : 95) กลาวถึงลกัษณะวิสัยทศันที่ดีมี 5 ประการ คือ 

1.มีความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบตัิได 
2.เปนภาพเชงิบวกทีส่ะทอนถึงความเปนเลิศขององคการ 
3.ตองทาทายความสามารถของสมาชิกทกุคนในองคการ 
4.คํานึงถึงผูรับบริการเปนสาํคัญ 
5.มีความสอดคลองกับแนวโนมอนาคต 

เฉลิมชัย  มีประเสรฐิ (2544 : 5) อธิบายลักษณะของวสิัยทัศนที่ดี มีดังน้ี 
      1. มีขอบเขต (Scope) ของการปฏิบตัิงาน 
      2. มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบตัิได (Implementability) 
      3. เปนภาพเชิงบวก (Positive Image) ที่ทุกคนในองคการมุงม่ัน 

ศรัทธาและสะทอนถึงความเปนเลศิขององคการ 
           4. เปนขอความในเชิงบวกปลุกเรา (Motivating) และดึงดูดใจ

(Inspiring)   
      5. ทั้งผูนําและสมาชิกทุกคนในองคการมีสวนรวม (Participation) ใน 

การกําหนด 
      6. คํานึงถึงความตองการ (Needs) ของผูมารับบริการเปนสําคญั   

(Customer  Oriented) 
      7. มีความสอดคลองกับคานิยม (Values) ขององคการ 
      8. มีความสอดคลองกับแนวโนมอนาคต (Future  trend) 

 
 



 
 
 

ตาราง  4 องคประกอบหลักดานองคการ  องคประกอบยอยวิสัยทัศนองคการ  ตัวบงชี้และที่มาของตัวบงชี้ 
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานองคการ 

 
ตัวบงชี้ Marquardt 

(1996) 
Daft 

(1999) 
Senge et al. 

(1994) 
Granke 
(2003) 

Nanus 
(1992) 

Wallace, Engle&Mooney 
(1997) 

กรมสามัญศึกษา 
(2545) 

เฉลิมชัย มีประเสริฐ 
(2544) 

1.   วิสัยทัศนของสถานศึกษาตองเกดิจาก
บุคลากร ผูนําของสถานศึกษา ผูมีสวนได 
สวนเสีย   รวมกันกําหนดขึ้นมา 

        

2.   วิสัยทัศนตองมุงสรางความเปลีย่นแปลง
ในทางที่ดีขึ้น 

        

3.   วิสัยทัศนตองคํานึงถึงผูเรียนเปนอันดับแรก         
4.   วิสัยทัศนมีขอบเขตชัดเจนสามารถนําไปสู
การปฏิบัติได 

        

องคประกอบยอย 
วิสัยทัศน 
องคการ 

5.   วิสัยทัศนของสถานศึกษาจะตองกอใหเกิด
ความรวมมือของสมาชิกในสถานศึกษาที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศนนั้น 
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3)   องคประกอบยอยวัฒนธรรมองคการ 
       วัฒนธรรมองคการ เปนสิ่งที่อธิบายสภาพแวดลอมภายในองคการที่รวมเอา 
ฐานคต ิ(Assumption) ความเชื่อและคานิยมที่สมาชิกขององคการมีรวมกันและใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบตังิานเพื่อมีปฏิสัมพันธในโครงสรางอยางเปนทางการในการสรางรูปแบบพฤติกรรม  
วัฒนธรรมเกีย่วของกับการมีความหมายหรือการตีความรวมกัน (Gordon.  1999 : 342 ; 
Johns.  1996 : 288 ; Moorhead  &  Griffin .  1998 : 512) ดังน้ัน วฒันธรรมจึงเปน 
องคประกอบที่สําคัญตอคุณลักษณะของความเปนองคการแหงการเรียนรูซ่ึงมีนักวิชาการ 
ไดนําเสนอคุณลักษณะวัฒนธรรมขององคการแหงการเรียนรู ไวดังน้ี 
     มารควอรท (Marquardt.  1996 : 69-71) กลาววาในองคการแหงการเรียนรู   
ความเชื่อ คานิยม ตองปรับเปลีย่นเปนวัฒนธรรมการเรียนรู ระบบคานิยมตาง ๆ ตองสงเสริม
การเรียนรูซ่ึงระบบดังกลาวไดแกบรรยากาศองคการที่เนนคุณคาและใหรางวัลกบัการเรียนรู   
มีการแบงความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางทั่วถึง มีความไววางใจและเนนความมีอิสระ 
แหงตน  (Autonomy) สงเสริมการสรางนวัตกรรม การคิดคนสิ่งใหม และการกลาเสี่ยง (Risk 
Taking) สรางพันธะผูกพันดานงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนา รวมมือ สรางสรรค   
ปรับปรุงผลผลิตและการบรกิารอยางตอเน่ือง รับผิดชอบตอความเปลี่ยนแปลง มุงเนนคุณภาพ
ชีวติการทํางาน (Quality  of  Worklife) 

    สกีม (Skyrme.  2000 : online) เสนอแนะวาวัฒนธรรมขององคการแหงการเรียนรู
ควรมีลักษณะดังน้ี มุงอนาคตและสภาพภายนอก การแลกเปลี่ยนกันอยางอิสระและการกระจาย
ของขอมูลขาวสาร มีขอผูกพันในการเรียนรู การพัฒนาบุคลากร   สรางคานยิมแกบุคคล 
เปดเผยและไววางใจ เรียนรูจากประสบการณ  

   เดอสิโมเน ,เวอรเนอร และแฮริส  (DeSimone  ,  Werner  &  Harris.  2002) 
นิยามวาวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูประกอบดวยการใหความสําคัญและกระตุนใหเกิด
ความกลาเสี่ยงในการปฏิบตัิงานใหดีขึ้น (Risk Taking) และใหความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     แบรนด(Brandt.  2003 :online) เสนอแนะวาองคการแหงการเรียนรูตองมี 
วัฒนธรรมแบบสนับสนุน (Supportive Culture)และไลทวูด , เลียวนารด  และชารแรทท  
(Leithwood, Leonard & Sharatt.  1998 : 262-263) กลาวไววาคณุลักษณะของวัฒนธรรมที่
เหมาะสมสาํหรับองคการแหงการเรียนรู  คือ เปนแบบรวมมือ และความเปนอันหนึ่งกันเดียวกนั 
ไดแก คานิยมการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน การเคารพในความคิดของเพื่อนรวมงาน    
ความมุงม่ันทีจ่ะใชความกลาในการสรางผลงานใหม การแลกเปลี่ยนขอมูลปอนกลบั การยินดี
กับความสําเรจ็รวมกัน มุงเนนความตองการและผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและทรัพยากรอยางไมเปนทางการรวมทัง้การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
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     เซนกีและคนอ่ืนๆ (Senge. et al..  2000 : 326-328)  ไดกลาวถงึวัฒนธรรมของ 
โรงเรียนในหนังสือ  School  That  Learn วาวฒันธรรมโรงเรียนเปนสิ่งไมตายตวั   
เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองประกอบดวย ทัศนคต ิความเชื่อและทักษะ มีการสนับสนุนซ่ึงกัน 
และกันในกระบวนการเหลานั้น ประกอบดวย 

1. การสนทนาโตตอบอยางไตรตรองในการทํางาน เปนการไตรตรองใน 
งานหรือกิจกรรมที่ปฏิบตัิรวมกัน ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือของครูอาจารย ที่ผลสุดทายนําไปสู
การปรับปรุงผลงานที่ปฏบิตั ิ

    2. มีจุดมุงหมายเดียวกนั   
    3. มีจุดเนนรวมคือ การเรียนรูของนักเรียน 
    4. รวมมือและแบงปน  
    5. เปดเผยเพ่ือสรางนวัตกรรม   
    6. การปฏิบัติอยางไมเปนทางการและการทบทวนอยางสรางสรรค   

7. ไววางใจและยกยอง   
8. ชุมชนวิชาชีพ  
9. ภาวะผูนําแบบสนบัสนนุ   
นันทา วิทวุฒิศักดิ์ (2544 : 9) กลาวถึงวฒันธรรมที่นําไปสูความสําเรจ็   

และเปนองคประกอบขององคการแหงการเรียนรู ไดแก วัฒนธรรมของความรวมมือกับ 
วัฒนธรรมในการเอื้ออาทรกัน วัฒนธรรมในการทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมในการกลาเผชญิ
กับความเปลีย่นแปลง 
  จากองคประกอบหลักดานองคการ องคประกอบยอยวฒันธรรมองคการ
สามารถ สรุปที่มาไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  5 องคประกอบหลกัดานองคการ  องคประกอบยอยวัฒนธรรมองคการ  ตัวบงชี้และทีม่าของตัวบงชี้ 
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานองคการ 

 
ตัวบงชี้ Marquardt 

(1996) 
Desimone,Werner&Harris 

(2002) 
Leithwood, Leonard&Sharratt 

(1998) 
Skyrme 
(2000) 

Senge et al. 
(2000) 

นันทา  วิทวุฒิศักดิ์ 
(2544) 

1. สถานศึกษามีวัฒนธรรมแบบเปดเผยไววางใจ 
ยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน   

      

2.  สถานศึกษามีคานิยมรวมมือกัน การทํางาน 
เปนทีม 

      

3. สถานศึกษาสงเสริมการคิดริเริ่มและกลาคิด 
กลาทําในสิ่งใหม ๆ และกลาเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง 

      

4 สถานศึกษามีจุดมุงหมายรวมกันในการพัฒนา 
ผูเรียน 

      

องคประกอบยอย 
วัฒนธรรม 
องคการ 

5.สถานศึกษาเนนการปรับปรุงการทํางานอยาง 
ตอเนื่อง 
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4) องคประกอบยอยกลยทุธองคการ 
     กลยุทธองคการเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมี
ผูนิยามคําวา กลยุทธ (Strategy) ไวดังน้ี 
     มินซเบอรก (Nicklos . 2000 : online  ; citing Mintzberg. 1994. The Rise and 
Fall of Strategic Planning)ใหความหมายของกลยุทธวากลยทุธเปนแผนวธิีการที่จะไดมาซึ่ง 
จุดมุงหมายที่ตองการ กลยทุธเปนรูปแบบการปฏิบตั ิกลยุทธเปนสิง่ที่สะทอนการตัดสินใจและ
กลยุทธเปนมุมมอง  (Perspective) ไปยัง วิสัยทศันและทิศทางตองการ 
     กรมสามัญศึกษา (2545 : 7) ไดสรุปวากลยุทธหมายถึงสิ่งตอไปน้ี 
           1. กลยุทธเปนกระบวนการเรียนรู (Learning  Process) กลยุทธไมได 
เปนกระบวนการปรับปรุงตอเน่ืองแตเปนกระบวนการเรียนรูในการแสวงหาเพื่อทาทาย 
ความคิด ความเชื่อ เพ่ือเปลี่ยนกระบวนทัศนและสรางสรรควธิีการ นวัตกรรมใหม ๆ สูอนาคต 
           2. กลยุทธเปนกระบวนการปฏิบตั ิ(Action  Process) กลยุทธไมใช 
กระบวนการวางแผนปฏิบตัใินรูปโครงการเปนขั้นตอนตามลําดับตอเน่ืองเปนเสนตรงแตเปน
กระบวนการปฏิบตัิที่เคลื่อนไหวยืดหยุนตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงและยั่งยนื 
           3. กลยุทธเปนกระบวนการเชิงพฤติกรรม  (Behavioral  Process) กระบวน 
การเชิงพฤติกรรมไมใชชุดของพฤติกรรมที่กําหนดตามบทบาทหนาที่ที่ปรากฎในพรรณนางาน
และไมใชพฤติกรรมที่เกี่ยวกับตําแหนงอํานาจในองคการหรือสถานภาพทางการเมืองแต 
หมายถึงสิ่งที่เราเรียกกันวา ภาวะผูนํา ความเปดใจกวาง ยอมรับสิ่งทาทายใหม ๆ การรับฟง   
การมีสวนรวม ซ่ึงทั้งหมดเปนเรื่องของพฤติกรรมบุคคล 

          4. กลยุทธเปนกระบวนการตอเน่ืองเปนองครวม (Continuous Holistic  
Process)  เรากําหนดกลยุทธและทําใหงายตอความเขาใจและการปฏิบัต ิโดยแยกแยะและ 
หยิบยกมาจากรูปแบบ กรอบความคิดทีส่ลับซับซอน แตสิ่งสําคัญพึงสังวรคือตองพยายามคนหา
ชุดของกลยุทธที่เปนเอกภาพ เหมาะสมกับสถานภาพขององคการ และสามารถแสดงความ 
เชื่อมโยงสัมพันธกันในกระบวนการดําเนนิงานของหนวยงานโดยรวม 
     มารควอรท (Marquardt.  1996:25) กลาวถึงกลยทุธวาเกี่ยวของกับแผนปฏิบตั ิ  
วิธีการ  เทคนคิและเปนตําแหนงที่กาวยางที่ใชเพ่ือบรรลุวิสยัทัศนและเปาหมายองคการ   
ในองคการแหงการเรียนรู  กลยุทธที่ใชคอืการมุงเนนในการไดมา  การถายโอนและการใช 
การเรียนรูในการปฏิบตัิงานขององคการในทุก ๆดาน 
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 กลยุทธขององคการแหงการเรียนรู 
       ในองคการแหงการเรียนรูควรใชกลยุทธตอไปน้ี (Marquardt.  1996 :74) 

    1.มุงใหการเรียนรูเกิดขึน้ทั่วทั้งองคการ เพ่ือความสําเร็จของบุคคลและ 
องคการ 

    2.สรางการเรียนรูในทุกหนวยปฏบิัตแิละทุกกิจกรรมขององคการ 
    3. สรางความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางนโยบายการพัฒนาบุคลากรกับการเปน 

องคการแหงการเรียนรู 
    4. ใหความสําคัญกับการเรียนรูและรางวัล 
    5. วัดสิ่งทีไ่ดและผลกระทบจากการเรยีนรู 
    6. สรางโอกาสในการเรยีนรูใหมากทีสุ่ด 
    7. ใหเวลากับการเรียนรูแกบุคลากร ทุกหนวย ทุกงานในองคการ 
    8. สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ือตอการเรียนรู 
    9. เพ่ิมการเรียนรูจากการปฏิบตัิงานใหมากขึ้น 

         จากที่กลาวมาสรุปไดวา  กลยุทธเปนวิธีการที่สรางใหองคการเกิดการเรียนรูและ 
เปนองคประกอบสําคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรูซ่ึงสรุปเปนตัวบงชี้ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  6 องคประกอบหลกัดานองคการ   องคประกอบยอยกลยทุธองคการ   ตัวบงชี้และที่มาของตัวบงชี ้
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบ
หลัก 
ดานองคการ 

 
ตัวบงชี ้ Marquardt. (1996 ) 

1. สรางการเรียนรูใหเกดิขึ้นในทุกสวนและทุกระบบยอย
ของสถานศึกษา 

 

2. ใหความสําคัญและรางวัลแกบุคลากรและทีมงานที่
เรียนรูและสรางสรรคสิ่งใหม 

 

3.   มีการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรยีนรู  
4.  จัดเวลาแกบุคลากรและทีมงานในการเรียนรูสิ่งใหม  
5.  สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสถานที่ที่เอื้อสาํหรับ
การเรียนรู 

 

องคประกอบ
ยอย 
กลยุทธ 
องคการ 

6.  ใชการเรียนรูของบุคคลทีมงานในการสรางความสําเร็จ
กับสถานศึกษา 
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4.2   องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา 
     ในองคการทุกองคการ มีสวนประกอบที่สําคัญหลายอยางที่ทําใหองคการอยูได   
องคประกอบที่สําคัญยิ่งสวนหนึ่งที่จะขาดเสียมิไดก็คือ บุคคลทีท่ําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือ 
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้น ในการทีจ่ะรวมพลังทั้งหลายเพื่อพาใหหนวยงานบรรล ุ
เปาประสงคได ( เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 6) เชนเดียวกบัความเปนองคการ 
แหงการเรียนรูจําเปนตองอาศัยผูนําเปนพลังขับเคลื่อนไปขางหนา (Desimone,  Werner  &  
Harris.  2002 : 600) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   
(Transformational  Leadership) ไลทวูด ,เลียวนารด และชารแร็ท (Leithwood,  Leonard  &  
Sharratt.  1998 : 267)  ไดวิจัยพบวาผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตติอภาวะของโรงเรยีนที่เปนองคการแหงการเรียนรู  นอกจากนี้  ซิลลินส, มัลฟอรด และ 
ซารินส (Sillins,  Mulfor  &  Zarins.  2002 : 619-620) นําองคประกอบของภาวะผูนําแบบ 
เปลี่ยนสภาพเปนตวัแปร ในการทํานายการเรียนรูขององคการ พบวาภาวะผูนําแบบ 
เปลี่ยนสภาพมีอิทธิพลตอการเรียนรูขององคการสอดคลองกับ ปอปเปอร และลปิซิทซ (Popper  
&  Lipshitz.  2000 : 141) ที่กลาววาในองคการแหงการเรียนรู จะตองสรางเง่ือนไขแหงการ 
ไววางใจ (Condition  of  Trust) ซ่ึงจําเปนตองอาศัยภาวะผูนําและภาวะผูนําทีเ่ปนแบบที ่
เหมาะสมที่สดุคือภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
     นอกจากนี้  ฮอยและมิสเกล  (Hoy & Miskel.  2001 : 33)  กลาววา  โรงเรียนที่จะ 
เปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน  ตองอาศัยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
เปนองคประกอบสําคัญอีกหนึ่งองคประกอบดวย 
     ดังน้ันจึงอนุมานไดวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ เปนองคประกอบสําคัญของ 
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ซ่ึงรายละเอียดของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมดัีงน้ี 
  

      1)   องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ 
             เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ (2536 : 61) กลาววาผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปน 
ผูนําที่นําองคการไปสูทิศทางใหม ผูนําประเภทนี ้มีความสามารถที่จะชวยใหสมาชิกของ 
องคการ ตระหนักวาเปาหมายทั้งหมดขององคการควรจะเปนอะไรและสามารถชวยใหองคการ
บรรลุเปาหมายใหมจากเปาหมายเกา ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะสรางสิ่งใหมบางอยางจากสิ่งเกา
ที่มีอยู สรางเปาหมายใหมจากเปาหมายเกา สื่อสารใหสมาชิกขององคการทราบวาเปาหมาย
ใหมคืออะไรและมีความผูกพันกับตวัเปาหมายใหมดวย 
          ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ มี  4  แบบ (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  2536 :  
62-66)  ดังน้ี 
  1. ความเสนหา (Charisma) หมายถึงพรสวรรคความเสนหา เปน 
องคประกอบที่สําคัญของกระบวนการเปลี่ยนสภาพ ความเสนหา เปนความสามารถที่จะทําให 
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ผูอ่ืนอยากยอมรับและยอมเปนผูตาม มีความสามารถในการชักนําเกลี้ยกลอมและมีพลังที่จะ
กระตุนอารมณใหคนอ่ืนมีความเห็นคลอยตาม มีอิทธิพลตอผูตามโดยปลุกเราอารมณผูตามให
เอาอยางผูนําประเภทนี้สามารถเปลี่ยนสภาพผูตามโดยทําหนาที่เปนโคชหรือคร ูหรือ 
เปนพ่ีเลีย้ง 

   2. การดลใจ (Inspiriration) การดลใจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกบั 
ความเสนหา การดลใจเปนวิธีการที่ผูนํา อธิบายเปาหมายในอนาคตขององคการซึ่งผูใต 
บังคับบญัชามีสวนรวม อธิบายใหผูบังคบับัญชาทราบวา จะปฏิบตัภิารกิจใหลุลวงไดอยางไร 
ผูนําโดยเสนหาจะดลใจผูตามโดยจุดประกายความคิดที่จะชวยทํางานใหญไดสําเรจ็โดยใช 
ความพยายามเพิ่มขึ้น 

   3. กระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) การกระตุนปญญา 
เปนวธิีการที่ผูนําเปลี่ยนสภาพยั่วยุผูตามใหแกปญหาดวยวิธีการอยางใหม กระตุนการสราง
ระบบความคดิ เรียนรู วิธีแกปญหาอยางสรางสรรค สงเสริมใหผูตาม รูจักวิเคราะหปญหา   
แกปญหาอยางเปนระบบ มียุทธศาสตรในการคิด สงเสริมการแกปญหาในลักษณะปองกัน 
ไวกอนมากกวาจะตามไปแกปญหา 
    4. การมุงความสัมพันธเปนรายคน (Individualized  Consideration)    
ในการมุงความสัมพันธเปนรายคนนั้น ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะสนใจผูตามแตละคนอยาง 
ใกลชิด ทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยงผูตามซึ่งตองการจะพัฒนาตนเอง สงเสรมิและพัฒนาผูตาม 
ตามความตองการ ความสนใจและความสามารถ ผูนําอาจชมเชยเมี่อผูใตบังคับบญัชาทํางาน 
ไดดี ชี้ใหเห็นจุดออนของการทํางาน การแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกัน การมุงความสัมพันธ
เปนรายคนนีจ้ะใหประสบการณที่เปนการเรียนรูแกผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา จะชวย
พัฒนาการเปนผูนํา  เปนการสื่อความหมายแบบสองทางซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่
ดีขึ้นและสามารถชวยลดปญหาความคลมุเครือในบทบาทของผูตาม 
            พฤตกิรรมของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีดังน้ี (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ.  
2536 : 61) 

1. ใหผูตามมีอิสระในการทํางานและสงเสรมิใหผูตามไดพัฒนาตนเอง 
2. มีความเปนมิตรกับผูตาม ใชวธิีแบบไมเปนทางการกับผูตามเหมือน 

กับบิดาที่บตุรจะไปหาเม่ือไหรก็ได 
3. เปนแบบอยางของความซือ่สัตย ความยุติธรรมและมีมาตรฐานสูงใน 

การปฏิบตัิงาน ขณะเดียวกนัก็มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ  
4.ยั่วยุใหผูใตบงัคับบัญชาดวยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือสนับสนุน   

ยกยอง ยอมรับและเปดใจกวาง ขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนความรู ความชํานาญกบัผูใต 
บังคับบัญชา 
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5. แสดงใหเห็นวามีความเชือ่ม่ัน  กระตือรือรน  ตระหนักในศักดิ์ศรขีอง 
บุคคลและมคีวามภักดี 
 จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพเปน 
องคประกอบที่สามารถทําใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยผานพฤติกรรมของผูนําที่
แสดงออกมา ซ่ึงผูวิจัยนํามาเปนตวับงชีภ้าวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพซึ่งแสดงไดตามตารางดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง 7  องคประกอบหลกัดานภาวะผูนํา  องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   ตัวบงชี้และทีม่าของตัวบงชี้ 
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานภาวะผูนํา 

 
ตัวบงชี ้ เสริมศักดิ ์ วศิาลาภรณ  ( 2536 ) 

1.   ผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีอิสระในการทํางาน  
2.   ผูนําจะสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเอง  
3.   ผูนํามีความเปนมิตรกบัผูตามใชวธิแีบบไมเปนทางการกับผูตาม  
4.   ผูนําเปนแบบอยางของความซื่อสัตยความยตุิธรรม  
5.   ผูนํามีมาตรฐานสูงในการปฏิบตัิงาน  
6.   ผูนํามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ  
7.   ผูนํายั่วยผุูใตบังคับบัญชาดวยการแนะนําชวยเหลอื สนับสนุน  
ยกยอง ยอมรับ และ  เปดใจกวาง 

 

8.   ผูนําแลกเปลี่ยนความรูความชํานาญกับผูใตบังคบับัญชา  
9.   ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่น  กระตือรือรน  

องคประกอบยอย
ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ 

10.  ผูนําตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล  และมีความภักดี 
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4.3   องคประกอบหลักดานการเรียนรู 
    การเรียนรูนับเปนหัวใจของความเปนองคการแหงการเรียนรูเพราะการเรียนรูจะ 

นําพาบุคคล ทีมงานและองคการบรรลตุามวัตถุประสงค เปาหมายทีก่ําหนดไวในองคประกอบ
การเรียนรู มีองคประกอบยอยดังน้ี 
  

          1)   องคประกอบยอยระดับการเรียนรู 
              การเรียนรูในองคการแหงการเรียนรูมีผูใหทศันะ 2 กลุม คือ กลุมแรกมี 3 
ระดับกับกลุมที่ 2 แบงการเรียนรูออกเปน 5 ระดับ จะขอกลาวเปนลาํดับดังตอไปน้ี 

      1. การเรียนรูในองคการแบงไดเปน 3 ระดับ (Marquardt. 1996,  
Gephart & Marsick.  1996, Gephart , Marsick. & Buren. 1997)  ดังน้ี 

1.1 การเรียนรูระดับบุคคล ( Individual Learning) เปนการ 
เรียนรูระดับบคุคลที่มีความสําคัญตอองคการเพราะองคการจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดตอง
อาศัยการรับรูของบุคคลเปนพ้ืนฐาน 

    1.2 การเรยีนรูระดับทีมงาน (Team Learning) ทีมงานประกอบ 
ดวยบุคคลที่มีความคิดความเชื่อตางกัน จําเปนตองปรับความคิด แบบแผนความคิดให 
สอดคลองกัน 

           1.3 การเรียนรูระดับองคการ  (Organizational  Learning)  
การเรียนรูในระดับองคการตองอาศัย ผลการเรียนรูของบุคคลและทมีงานเปนพ้ืนฐาน 

 การเรียนรูในแตละระดับมีความสัมพันธตามรูปภาพไดดังน้ี 
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       - การเสริมอํานาจแกบุคลากร 
องคการ   - การบูรณาการคุณภาพของงานและ 

   คุณภาพชีวิต 
   -  สรางสรรคพื้นที่สําหรับการเรียนรู 
  
 
          รวมมือและ 

ทีมงาน           และแบงปนส่ิงที่ไดรับ   
 
   
 
 

บุคคล   - สนับสนุนการคิดคน (Inquiry) 
   -    สรางสรรคโอกาสในการเรียนรู 
                 ที่ตอเน่ือง 
  
                 ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธของระดับการเรียนรู 
                       ที่มา  :  Marquardt. (1996).  Building  the  Learning  Organization : p.36 
  

 
     2. การเรียนรูแบงไดเปน 5 ระดับ (Beeby & Booth.  2000 : 83 citing Coghlan.  

1995 )  ดังน้ี 
2.1 การเรียนรูระดับบุคคล  (Individual  Learning) 
2.2 การเรียนรูระดับทีมงาน  (Team Learning) 
2.3 การเรียนรูระหวางแผนก/ฝาย/งาน   

( Interdepartmental/Group Learning) 
2.4 การเรียนรูระดับองคการ (Organizational  Learning) 

     2.5 การเรียนรูระหวางองคการ ( Interorganizational  Learning ) 
     ในการเรยีนรูแตละระดบั  มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันดังรูปภาพ ดังน้ี 
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 การเรียนรูระดับ    การเรียนรูระหวาง 
     บุคคล           องคการ 
 
 
 
 การเรียนรู     การเรียนรู 
   ระหวางแผนก/ฝาย/งาน     ระดับทีมงาน 
 
 
    
         การเรียนรู 
        ระดับองคการ 
 
 
ภาพประกอบ  12  แสดงความสัมพันธระหวางระดับการเรียนรู 

                   ที่มา : Beeby & Booth.  2000 : 83 ; citing Coghlan. 1995.’Network  and  
Inter-Organizational  Learning : Critical  Review”  The  Learning  Organization. 7(2) : p. 
83 

 
 
    การเรียนรูในระดับองคการ  (Organizational  level learning)  ตองบูรณาการการ 

เรียนรูในระดับบุคคล  ทีมงาน  การเรียนรูของฝาย/แผนกงาน  กับการเรียนรูจากภายนอก  หรือ
การเรียนรูระหวางองคการ  และกลยทุธขององคการเขาดวยกัน (Beeby  & Booth.  2000 : 84)  
โดยองคการตองสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในทุกระดับขององคการ  โดยอาศัย 
การเรียนรูระดับบุคคลแลวแบงปนการเรยีนรูใหเกิดขึ้นในระดับทีสู่งขึน้ไป ไดแก ทีมงาน และ
องคการตามลาํดับ  (Gephart, Marsick & Buren.  1997) 
 
     จากที่กลาวมาสรุปเปนองคประกอบหลักดานการเรยีนรู   องคประกอบยอย 
ระดับการเรียนรูและตัวบงชี้ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  8 องคประกอบหลกัดานการเรียนรู  องคประกอบยอยระดับการเรียนรู  ตัวบงชี้และทีม่าของตัวบงชี้ 
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานการเรียนรู 

 
ตัวบงชี้ Marquardt 

(1996) 
Coghlan 
(1995) 

Gephart , Marsick &Buren 
 (1997) 

Karsten, Voncken& Voorthius 
(2000) 

Beeby&Booth 
(2000X 

1.   การเรียนรูในสถานศึกษาที่เปนองคการแหง
การเรียนรู มี    5  ระดับ คือ 

1)  การเรียนรูระดับบุคคล 
2)  การเรียนรูระดับทีม 
3)  การเรียนรูระดับแผนก/ฝาย/กลุมงาน 
4)  การเรียนรูระดับองคการ 
5)  การเรียนรูระหวางองคการ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

v 

 
 
 
 

 
 

  

2.   การเรียนรูในแตละระดับตองอาศยัการ 
เรียนรูในระดับบุคคลเปนพื้นฐานในการเรียนรู 

     

องคประกอบยอย 
ระดับ 
การเรียนรู 

3.  สถานศึกษามีการเรียนรูโดยการบูรณาการ 
การเรียนรูของบุคคล  การเรียนทมีงาน การ
เรียนรูในระดับแผนก/ฝาย/กลุมงาน เขาดวยกัน 
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        2)   องคประกอบยอยรูปแบบการเรียนรู 
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการสรปุรูปแบบการเรียนรู ในองคการแหง 

การเรียนรูไดดังน้ี 
  มารควอรท (Marquardt.  1996 : 23)  ใหความเห็นวา รูปแบบการเรียนรู
ของบุคลากร ทีมงานและองคการนั้น ใชรูปแบบการเรียนรูประกอบดวย 

 1. การเรียนรูเพ่ือการปรับเปลี่ยน (Adaptive  Learning) การเรียนรูแบบน้ี
เกิดขึ้น เพราะบุคคลหรือองคการเรียนรูจากประสบการณและการทบทวน (Reflection)  
กระบวนการในกากรเรียนรูเพ่ือปรับตวั พิจารณาจากสิ่งตอไปน้ี องคการปฏิบตัิการโดยมุงหวัง
ไปสูเปาหมาย การปฏิบัติมีผลตอผลลัทธ ทั้งภายในและภายนอกองคการ ความเปลี่ยนแปลง
สอดคลองกับเปาหมายขององคการ รูปแบบการปฏบิตัหิรือการปรับเปลี่ยนอยูบนพ้ืนฐานจาก 
ผลลทัธ 
  2. การเรียนรูจากการคาดการณอนาคต (Anticipatorty  Learning)  การ
เรียนรูเกิดขึ้นเม่ือองคการเรียนรูจากอนาคต โดยใชวธิกีารทบทวนวสิัยทัศนและลงมือปฏิบัต ิ 
โดยสวนใหญจะมุงหวังผลใหเกิดขึ้นกบัองคการ โดยการพิจารณาโอกาสที่จะบรรลเุปาหมาย 
ในอนาคต ซ่ึงเปนวธิีใชวางแผนคือการเรยีนรู (Planning is Learning) 

 3. การเรียนรูวิธีการเรียนรู (Deutero Learningหรือ Learning How to 
Learn) เปนการเรียนรูวธิีการเรียนรู เปนวิธทีี่เกี่ยวของกับศักยภาพการเรียนรู โดยศึกษาตนเอง  
หาวิธีคิดและใชเหตุผล ศึกษาวธิีการเรียนรู ตั้งสมมตฐิานเกี่ยวกบัสิ่งตาง ๆ แลวกาํหนดวิธีการ
และแนวทางการเรียนรู  องคการตองอาศัยแหลงการเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกองคการ   
เพ่ือแสวงหาวธิีเรียนรู 
  4. การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ(Action Learning) การเรียนรูจะเกิดขึน้จาก
การทํางานโดยผานการแกปญหาและการพัฒนางานไปสูความสําเรจ็ ซ่ึงมีผลดีตอการพัฒนา
ความรูและทกัษะ การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นขององคการ 

 วิชัย วงษใหญ ( 2542 : 9) กลาวถึงการเรียนรู ในองคการแหงการเรียนรู  
วามี  2 รูปแบบ คือ 
  1. การเรียนรูแบบวงเดียว (Single Loop Learning) มีลักษณะการเรยีนรู 
ที่เกิดขึ้นแกองคการ เม่ือทํางานบรรลุผลที่ตองการ หากไมสอดคลองจะนําไปสูการปรับปรุง 
แกไขและพฤติกรรมการปฏิบัต ิการเรียนรูแบบวงเดียวมีลักษณะเปนการปรับตัว (Adaptive 
Learning) อันเปนขั้นตอนแรกขององคการแหงการเรียนรูที่ปรับตวัตอการเปลี่ยนแปลงของ 
สิ่งแวดลอม บคุลากรจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแบบมาตรฐานเดยีวกันซึ่งจะมีผลในการ
แกปญหาระยะสั้น 
 
 



 75

2. การเรียนรูแบบสองวง ( Double Loop Learning) มีลักษณะของการประเมิน  
ทบทวนวัตถปุระสงค ความเชื่อ คานิยมขององคการเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ  
การแสวงหาวธิีการเรียนรูใหมโดยมุงสรางสิ่งใหม ๆใหเกิดขึ้นในองคการมีลักษณะเปนการคิด
มุงอนาคต มากกวาจะยอนกลับสูอดีต องคการแหงการเรียนรูจะบรรลุผลไดตองมีบุคลากรที่ใช
ความคิดสรางสรรคอยูเสมอ ในขณะปฏบิตัิงานกับองคการ อันจะนํามาซึ่งการเปลีย่นแปลง 
องคการไปในทางที่ดีขึ้น 

 สกีม (Skyrme.  2000 : 2)  เสนอรูปแบบการเรียนรูในองคการแหง 
การเรียนรูไว 4 รูปแบบ คือ 

1. การเรียนรูขอเท็จจริง ความรู กระบวนการและขัน้ตอนตาง ๆ 
2. การเรียนรูงานใหมเพ่ือเชื่อมโยงไปสูสถานการณอ่ืน (Learning New  

Job Skill) 
3. การเรียนรูเพ่ือการปรับตวั (Learning to Adapt) 
4.การเรียนรูวธิีที่จะเรียนรู  (Learning to Learn) 

     กลาวโดยสรุป การเรียนรูในองคการแหงการเรียนรูน้ันตองใชหลาย ๆ วิธ ี 
ทั้งน้ีเพ่ือบรรลเุปาหมายและวิสัยทศันขององคการ ซ่ึงผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนรูในองคการ 
แหงการเรียนรูของเปนตวับงชี้  ซ่ึงสรุปไดดังตารางดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  9 องคประกอบหลกัดานการเรียนรู  องคประกอบยอยรูปแบบการเรยีนรู   ตัวบงชี้และที่มาของตัวบงชี้ 
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานการเรียนรู 

 
ตัวบงชี ้ Skyrme   (2000) Marquardt   (1996) วิชัย  วงษใหญ   (2542) 

1.  รูปแบบการเรียนรูของสถานศึกษาที่เปนองคการ
แหงการเรียนรูมี 4 รูปแบบ  คือ 

1) การเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนองคการ 
2) การเรียนรูอนาคตจากการคาดการณ 
3) การเรียนรูวิธีการเรียนรู 
4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. บุคลากรและสถานศึกษาใชการเรียนรูจาก 
ประสบการณทั้งของบุคคลและสถานศึกษาเพื่อปรับ
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
 

   

3. บุคลากรและสถานศึกษาใชการคาดการณอนาคต
เปนวิธีการเรียนรูที่จะวางแผนอนาคตของ 
สถานศึกษา 
 

   

4. บุคลากรและองคการแสวงหาวิธีทีจ่ะเรียนรู 
จากแหลงเรียนรูตาง ๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

   

องคประกอบยอย 
รูปแบบ 
การเรียนรู 

5. สถานสึกษาใชการปฏิบัติงานเปนวธิีการเรียนรู 
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         3)   องคประกอบยอยวินัยในการเรียนรู 
            วินัยขององคการแหงการเรียนรู  มี  5 ดานดังน้ี  (Senge . 1990 ; Senge,   
et al . 1994. & Senge, et al. 2000 ) 

1. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) การคิดเชิงระบบเปนวินัย 
รากฐาน (Conerstone) ขององคการแหงการเรียนรู การคิดเชิงระบบทําใหผูนํา มององคการ
แบบองครวม มุงพัฒนาองคการแบบรวม ๆไมแยกสวน พิจารณาความเปนไปขององคการ 
อยางเปนระบบ องคการซึ่งประกอบดวยบุคคล  กลุม  และองคการ  ซ่ึงตองเก่ียวของกันทุก ๆ 
สวนวอลเลซ เองเกล และ มูนีย  (Wallace  Engel  &  Mooney.  1997 : 170)  กลาววาสมาชกิ
ในองคการแหงการเรียนรูโดยเฉพาะโรงเรยีนตองไดรับแรงจูงใจใหพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางสวนยอยกับสวนใหญ (The Part to The Whole) โดยพิจารณาวาองคประกอบใน 
แตละสวนจะมีผลกระทบตอองคประกอบอ่ืนขององคการ การคิดเชิงระบบนําไปสูความรวมมือ
ของบุคลากรในองคการในการปฏิบตัิงานสูเปาหมายขององคการได นอกจากนี้ ปญญา  
แกวกียูร. ( 2546 : 42) อธบิายวาองคการแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการที่คดิเปนระบบ  
มองเห็นจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคในการทํางาน การคิดเปนระบบของคณะคร ู และ
บุคลากรในสถานศึกษา จะชวยกันผลักดนัและพัฒนาวสิัยทัศนทําใหสถานศึกษาเปนสถาบันที่
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงและนําไปสูองคการแหงการเรียนรู 
อยางแทจริง 

2.แบบแผนความคิด (Mental Models) เปนแบบแผนทางจิตสํานึก 
ของคนในองคการเปนภาวะทางจิตใจ ทัศนคติในการมองโลก ตลอดจนความเชื่อของคน ซ่ึงเปน
ผลมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม องคการแหงการเรียนรู จะเกิดขึ้นไดน้ันองคการตอง
สนับสนุนและสรางใหคนในองคการ ในการเปลี่ยนแปลงปรับตวัขององคการตองปรับแบบแผน
ความคิดของบุคลากรใหมีความรูความเขาใจไปในทางเดียวกัน (จําเรียง วัยวัฒนและเบญจมาศ  
ยิ่งพันธ. 2540 : 23)  ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรพัฒนาองคการไปสูจุดมุงหมาย 

3.การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) องคการแหงการเรียนรู 
ประกอบดวยพลัง 2 สวน คือพลังความสามารถเฉพาะตวัของสมาชกิองคการกับพลังกลุมที ่
เกิดจากการเสริมแรงในการเรียนเปนทีมและทํางานเปนทีม (วิจารณ พานิช.  2545 : 23) โดยใช
ความรูและความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรู  
ความสามารถของทีมใหเกิดขึ้น การเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการรวมพลัง
ของสมาชิกในทีมใหไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตาง ๆ รวมกัน ( แอน  เมอรคาเดอร. 2544 : 38) เปน
วินัยของการปฏิสัมพันธของกลุมโดยใชเทคนิคการสนทนา การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู   
เพ่ือไปสูความสําเร็จรวมกัน (Senge, et  al.  2000 : 8) ดังนั้นองคการจะตองสงเสรมิให
บุคลากรมีโอกาสทํางานเปนทีมใหมากทีสุ่ด  การพัฒนาทีมงานจึงเปนเรื่องใหญและมี
ความสําคัญทีผู่บริหารและครูอาจารยตองตระหนักและเสริมสรางใหมีพลัง เม่ือมีพลังรวมกัน  
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ในทิศทางทีต่รงกัน ยอมเกิดพลังที่ยิ่งใหญ ผลักดันใหสถานศึกษาหรือสํานักงาน ไปสูเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ (ปญญา  แกวกียูร.  2546 : 41-42) 
  4.การสรางวิสยัทัศนรวมกัน (Shared  Vision) เปนวินัยที่กลุมหรือทมีสราง
จุดมุงหมายรวมกัน บุคคลที่มีความมุงหมายรวมกัน เรียนรูรวมกันในการสรางภาพอนาคต ที่
พวกเขาตองสรางหลักการและแนวปฏบิัตไิปสูเปาหมายรวมกัน โรงเรยีนหรือชุมชนที่มุงหวัง 
จะเรียนรูตองอาศัยกระบวนการสรางวิสยัทัศนรวมกัน (Senge et al. 2000 : 7) การวิเคราะห
กําหนดวิสัยทศันตองดําเนนิการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝาย (ปญญา  แกวกียูร.  2546 : 41) 

 5.ความรอบรูสวนตน (Personal  Mastery) เปนการพัฒนาวิสัยทศันสวนตน
ของบุคคลที่มีความมุงหมายที่จะไปใหบรรล ุแลวแสวงหาการเรียนรู   การปฏิบัติเพ่ือบรรล ุ

วิสยัทศันน้ัน องคการแหงการเรียนรูจะเตบิโตและเรียนรูได   เม่ือบุคคลไดเรียนรู  
และนําความสามารถของตนมาใชองคการจึงตองสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตน
ในทิศทางที่ถกูตองและจะสงผลตอคุณภาพขององคการในที่สุด  (Butcher.et al. 2001 : online) 
การสรางความรอบรู ตองสรางใหแตละบคุคลใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  
เปนจุดเริ่มตนของการเปน  บุคคลแหงการเรียนรู    ทุกคนในองคการตองไดรับการพัฒนา  การ
พัฒนาบุคลากรที่สําคัญคือ การพฒันาตนเอง    ตระหนักและรบัผิดชอบตอภารกจิที่ไดรับ 
มอบหมาย    สถานศึกษาและสํานักงานตองสงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนไดรับการพัฒนา
(ปญญา  แกวกียูร.  2546 : 41) ในการพฒันาองคการแหงการเรียนรู องคการจะตองสนับสนุน
ใหบุคลากรทกุฝายทุกระดบัมีวินัย 5 ประการเพื่อพัฒนาตนเอง ทีมงานและองคการไปสูองคการ
แหงการเรียนรู  (Senge . 1990 , Senge,  et al. 1994 , Senge, et al. 2000 & Marquardt. 
1996) 
  จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาวินัย 5 ประการตามแนวคิดของ เซนกี  
(Senge.  1990) มีความสําคัญตอการพฒันาองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงสามารถสรุปเปนตัวบงชี้
ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  10 องคประกอบหลักดานการเรยีนรู  องคประกอบยอยวินัยในการเรียนรู   ตวับงชี้และที่มาของตวับงชี ้
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานการเรียนรู 

 
ตัวบงชี้ Senge 

(1990) 
Senge et al 

(1994) 
Senge et al 

(2000) 
Marquardt 

(1996) 
Butchu et al 

(2001) 
ปญญา  แกวกี่ยูร 

(2546) 
 1.  วินัยในการเรียนรูของสถานศึกษาที่เปน
องคการแหงการเรียนรูมี  5  รูปแบบ  คือ 

1)  การคิดเชิงระบบ 
2)  การพัฒนาแบบแผนความคิด 
3)  การเรียนรูเปนทีม 
4)  สรางวิสัยทัศนรวม 
5)  ความรอบรู   

      

2 สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา 
ความคิดเชิงระบบ 

      

3.สถานศึกษามีการพัฒนาแบบแผนความคิด 
ของบุคคลเพื่อให สอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมายของสถานศึกษา 

      

4.  สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมี
ทักษะการเรียนรูรวมกัน  เปนทีม 

      

5.  สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคคลพัฒนา 
วิสัยทัศนสวนตนมาบูรณาการเปนวิสัยทัศน
รวมของสถานศึกษา 

      

องคประกอบยอย 
วินัยในการเรียนรู 

6. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความรู  
ความสามารถของตนเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของ
ตนเองและสถานศกึษา 
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4.4   องคประกอบหลักดานการจัดการความรู 
     การจัดการความรูในมุมมองดานนโยบายและการปฏิบัต ิสามารถใช 
สนับสนุนการบริหารการศึกษาในการสนบัสนุนการเรียนการสอน การจัดการความรู   เปนการ
ทําใหสถานศกึษา ไดเตรยีมตัวพัฒนาไปสูยุคขาวสาร (Petridies  &  Guiney.  2003 : online)  
เพราะในสังคมแหงความรู (Knowledge-Based  Society) องคการสามารถสําเรจ็ได ตอง
สามารถพิจารณาสรางสรรคและเห็นคุณคาของทุนความรู (Rowley.  1999  : 416) ความรูจึง
เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะความรูเปรียบเสมือนอาหารขององคการแหงการเรียนรู (Marquardt.  
1996 : 129) กระบวนการจัดการความรูตองไมเนนการควบคุม เพราะเปนการแบงปน รวมมือ   
และการใชทรพัยากรความรูดวย กระบวนการจัดการความรู ไดมีผูใหทัศนะดังน้ี 
     มารควอรท. (Marquardt.  1996 : 27) แบงกระบวนการจัดการความรูออกเปน  4  
กระบวนการดังน้ี 

      1. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) เปนกระบวนการที่ 
องคการ นํามาปฏิบัตเิพ่ือใหไดมาซึ่งความรู 
       2. การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนกระบวนการทีบุ่คคล  ทีมงาน 
และองคการไดสรางความรูขึ้นมาเพื่อปรบัปรุงการปฏบิัติงาน หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตน 
ใหสูงขึ้น 

      3. การถายโอนและใชความรู (Knowledge Transfer and Utilization) เปน
กระบวนการที่บุคคล กลุม หรือองคการถายโอน และใชความรูใหเกดิประโยชน  

      4. การจัดเก็บความรู และนํามาใชใหม (Knowledge Storage and 
Retrieval) เปนกระบวนการที่นําความรูที่ไดมาหรือสรางขึ้นโดยจัดเก็บเพ่ือสะดวกในการนํา 
กลับมาใชใหม 
     เซ็ง ,เซ็นเนส และเพส  ( Crawford.  2003 : online ; citing Seng, Zannes  and   
Pase.  2002)  กลาววาขั้นตอนในการจดัการความรูมี  5  ขั้นตอนดังน้ี 

 1. การไดมาซึ่งความรู  (Capturing  Knowledge)  เปนวิธีการไดมาซึ่งความรู 
       2. การจัดเก็บความรู  (Storing Knowledge)  นําความรูที่ไดมาจัดเก็บในรูป 

ฐานขอมูล  หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  
       3. จัดระบบขอมูล (Processing  Knowledge)  การพิจารณากลั่นกรองความรู  

เปรียบเทียบความรู  วิเคราะห  แบงแยกประเภทความรู 
       4. การแบงปนความรู  (Sharing Knowledge)  การถายทอดความรูผาน 

ระบบขอมูลขาวสาร  หรือผานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
       5. การใชความรู (Using Knowledge) ใชแกปญหาและนํามาปฏิบัตเิพ่ือให 

บรรลวุตัถุประสงคขององคการ 
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 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยใชกระบวนการบรหิารจัดการความรูที่ มารควอรท  
(Marquardt.  1996)  ไดจัดแบงโดยจะกลาวรายละเอียดดังน้ี 
 

        1)   องคประกอบยอยการแสวงหาความรู 
มารควอรท (Marquardt.  1996 : 131-132) กลาววา การแสวงหาความรู 

ขององคการแหงการเรียนรู มี 2 วิธ ีคือ การแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายนอกองคการ  
และแหลงความรูภายในองคการ 

     1. การแสวงหาความรูจากแหลงภายนอก (External  Collection  of  
Knowledge)  ปจจุบันอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ องคการจะตองมองออกไป
ขางนอกเพื่อรับแนวความคดิใหม ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ดวยขอมูล 
สารสนเทศจากสิ่งแวดลอมภายนอกดวยวิธีการตาง ๆ เชน  ใชมาตรฐานเปรียบเทยีบ   
(Benchmarking) จางที่ปรึกษา การอานจากสื่อ บทความ การดูขาวสารจากสื่อตาง ๆ รวบรวม
ขอมูลจากลูกคา  การตรวจสอบแนวโนมทางเศรษฐศาสตร และเทคโนโลย ี การรวมมือกับ 
องคการอื่น ๆ เปนตน 

      2. การแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายในองคการ (Internal  
Collection  of Knowledge) ความสามรถในการเรียนรู  จากสวนตาง ๆ ภายในองคการ  
นับเปนวิธีหน่ึงที่ชวยพัฒนาความรวมมือได  องคการสามารถแสวงหาความรูภายในองคการ
โดยการคนหาความรูจากบคุลากร  เรียนรูจากประสบการณใชกระบวนการปรับปรงุอยาง
ตอเน่ือง 

 สรุปไดวา การแสวงหาความรู ควรใชทั้ง 2 วิธ ีคือจากทั้งภายในและ 
ภายนอกองคการและควรใชวธิีการแสวงหาความรูอยางหลากหลายวิธ ีจึงสรุปองคประกอบ
หลักดานการบริหารจัดการความรู องคประกอบยอย การแสวงหาความรูและตวับงชี้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  11 องคประกอบหลักดานการจัดการความรู   องคประกอบยอยการแสวงหาความรู   ตวับงชี้และที่มาของตัวบงชี ้
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานการจัดการความรู 

 
ตัวบงชี ้ Marquardt. (1996 ) 

1.   สถานศึกษามีการรวบรวมความรูใหมสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
2.   สถานศึกษามีการรวบรวมและพัฒนาความรูใหมอยางตอเนื่อง  

องคประกอบยอย 
การแสวงหาความรู 

3.   บุคลากรและสถานศึกษาสรางความรูใหมโดยวิธีการที่ 
หลากหลาย 
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         2) องคประกอบยอยการสรางความรู 
  การสรางความรูขององคการแหงการเรียนนั้น ทุกคนเปนผูสามารถสราง
ความรูใหมได มารควอรท (Marquardt.  1996 : 133) แบงความรูออกเปน 2 ประเภท ไดแก
ความรูทีต่ิดตวับุคคล (Tacit knowledge) กับความรูทีเ่ห็นชัดแจง (Explicit knowledge) การ
สรางความรูมี 4 รูปแบบ คือ 

 1. การสรางความรูในตน (Tacit to Tacit Creation of knowledge) เปน 
รูปแบบสวนตวัที่ความรูภายในตวับุคคลถูกสงไปยังอีกคนหนึ่งโดยการฝกหัดงานดวยกนั การใช
คนใกลชิดจากการทํางานดวยกัน สามารถเรียนรูดวยกนั การสรางความรูประเภทนี้ จะ
กลายเปนความรูที่เห็นชัดเจนยาก 
  2. การสรางความรูที่ชัดแจงสูความรูทีเ่ห็นแจงแลว (Explicit to  
Explicit knowledge) ความรูประเภทนีเ้กดิจากการรวมและสังเคราะหความรูที่มีอยูแลว  
การสรางความรูแบบน้ีมีความจํากัด เพราะจะมุงเนนเฉพาะความรูที่มีอยูแลว 

3. การสรางความรูจากความรูที่มีอยูแลวในตนไปสูความรูที่เห็นชัดแจง   
( Explicit to Tacit Creation of Knowledge) การสรางความรูแบบนี้ เกิดขึ้นเม่ือบุคคลนําความรู
ที่เห็นชัดแจงแลวเพ่ิมความในตนเขาไปผสมผสานดวย แลวสรางสรรคสิ่งใหม สามารถแบงปน
กันไดทั่วองคการ 

4. การสรางความรูจากที่เห็นชัดแจงแลวไปสูความรูในตน การสราง 
ความรูประเภทนี้เกิดขึ้นเม่ือความที่มีอยูแลวไดรับการถายทอดไปยงัสมาชิกขององคการแลว
เกิดความรูในตน ( Tacit knowledge) ขึ้น 
  การสรางความรูองคการสามารถสรางไดโดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก
การเรียนรูจากการปฏิบตั ิการแกปญหาอยางเปนระบบ การทดลอง การเรียนรูจากประสบการณ
ในอดีต  นิวแมนและคอนราด (Newman  &  Conrad.  1999 : online) กลาววา การสราง
ความรู ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรับเอาความรู เขามาอยูในระบบ ซ่ึงหมาย 
รวมถึงการพฒันาความรู การคิดคน และการรับความรูใหม ๆ ซ่ึงตองเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง  
และใชวธิีการที่หลากหลาย 
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3)   องคประกอบยอยการถายโอนและใชความรู 
 การถายโอนความรูเปนกระบวนการที่บุคคล กลุม แผนกงาน หรือ 

หนวยงานยอยไดรับอิทธิพลจากประสบการณของอีกบุคคลหรือกลุมอ่ืน ( Argote, et al.  
 2000 : 3) การถายโอนความรู มีความจําเปนที่ขาดไมได สําหรับองคการแหงการเรียนรู   
ความรูไดรับการเผยแพรอยางรวดเร็วและเหมาะสมทั่วทั้งองคการ (Marquardt.  1966 : 199)   

 การถายโอนและการใชความรูเกี่ยวของกัน เครื่องมือเครื่องใชอุปกรณ 
อิเลคทรอนิคส เทคโนโลย ีเพราะจําเปนตองใชสิ่งเหลานี้ชวยในการถายโอนความรูและขอมูล
ขาวสาร การถายโอนความรูเปนไปทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ 

 การถายโอนความรูโดยตั้งใจไดแก การเขียนขอความสื่อสาร เชน บนัทึก 
ขอความ จดหมาย รายงาน การติดปายประชาสัมพันธ การใหการศึกษาและฝกอบรม  
การประชุมภายใน (Internal  Conference) การบรรยายสรุป การทัศนศึกษา การหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน การใชระบบพ่ีเลี้ยง 
  การถายโอนความรูโดยไมตัง้ใจไดแกการที่ความรูถูกถายโอนไปยัง แผนก 
ฝาย อ่ืน ๆ ขององคการ เปนการถายทอดกันโดยไมตั้งใจของบุคลากร โดยไมไดวางแผนกันไว
ลวงหนา  การถายโอนและใชความรู กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกระจายความรูจากบุคคล   
ทีมงาน ไปยังอีกบุคคลหรือทีมงานอื่น ๆ หมายรวมถึง การสื่อสาร การแปลความหมาย   
การสนทนา การสอน การฝกอบรม  การกลั่นกรองและการแสดงออกใหเห็นความรู  
การใชความรูรวมถึงกิจกรรมและเหตุการณตาง ๆ ที่เชือ่มโยงกับการใชความรูของบุคลากร   
ทีมงานและองคการใหเกิดประโยชนสูงสุด ( Newman & Conrad. 1999 : online) 

 องคประกอบยอยการถายโอนและการใชความรู สามารถสรุปเปนตวับงชี ้ 
ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  13 องคประกอบหลักดานการจัดการความรู   องคประกอบยอยการถายโอนและใชความรู   ตวับงชี้และที่มาของตวับงชี ้
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานการจัดการ
ความรู 

 
ตัวบงชี ้ Marquardt. (1996 ) 

1.   บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษามีการถายโอนความรูที่ได มา
ซึ่งกันและกัน 

 

2.   บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษานําความรูที่ไดมาใชประโยชน
ในการปฏิบตังิาน 

 

องคประกอบยอย
การถายโอนและใช
ความรู 

3.   มีการใชวธิีการและเครือ่งมือทีหลากหลายในการถายโอนและใช 
ประโยชนจากความรู 
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         4)   องคประกอบยอยการจัดเก็บความรู 
 เพ่ือที่จะจัดเก็บความรูและนําความรูมาใชใหม องคการตองทําการพัฒนาวา

อะไรสําคัญทีต่องนํามาใชไดอยางไร  องคการสรางใหขอมูลสารสนเทศมีความหมายโดยการ 
ทบทวน  วิจัย ทดลอง การเก็บความรูเกี่ยวของกับเทคนิค (บันทึกฐานขอมูล เปนตน) รวมถึง
กระบวนการ (ความจําของกลุมและบคุคล ประชามต)ิ ความรูที่เกบ็ควรมีลักษณะดังน้ี  
(Marquardt.  1996 : 137-138)   
  1. กําหนดโครงสรางและเกบ็ใหเปนระบบเพื่อหางายและสงมอบไดอยาง 
ถูกตองและรวดเร็ว 

 2. แบงแยกขอมูลความรูออกเปนชุด ๆ เชนขอเท็จจริง  นโยบาย  แผนงาน  
อยูบนพ้ืนฐานของความตองการที่จะเรียนรู 

3. จัดหมวดหมูเพ่ือสามารถสงมอบใหผูใชไดอยางชัดแจงและรัดกุม   
การจัดระบบขอมูลควรคํานงึถึง ความตองการวัตถปุระสงคของงาน  ความเชี่ยวชาญของผูใช  
หนาที่  การใชขอมูล ตําแหนงการจัดเก็บ ( เชนจัดเก็บที่ไหน และจัดเก็บอยางไร) 
เพ่ือใหการนําความรูกลบัมาใชใหมน่ันจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี  เชน คอมพิวเตอร  หรือ
ระบบเทคโนโลยีเครือขาย  ขอมูลสารสนเทศ  เพ่ือการนําขอมูลกลับมาใชใหมเปนไปอยาง
สะดวกยิ่งขึ้น 
 จากที่กลาวมาขางตน ขอสรุปสามารถสรปุเปนตวับงชีไ้ดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  14 องคประกอบหลักดานการจัดการความรู   องคประกอบยอยการจัดเก็บความรู   ตัวบงชี้และที่มาของตัวบงชี ้
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานการจัดการ
ความรู 

 
ตัวบงชี ้ Marquardt. (1996 ) 

1.  สถานศึกษามีการจัดเก็บความรูเปนระบบ สามารถคนหาไดงาย  
2.  สามารถใชความรูไดถกูตอง รวดเรว็และทันเวลา  
3.  มีการใชเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บความรู  

องคประกอบยอย
การจัดเก็บความรู 

4.  ความรูที่จัดเก็บไดรับการปรับปรุงและนํามาใชอยางตอเนื่อง 
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4.5   องคประกอบหลักการเทคโนโลยี 
     มารควอรท ( Marquardt.  1996 : 158) กลาววาเทคโนโลยีเปนระบบยอยของ 
องคการ  องคการใชเทคโนโลยีในการสนบัสนุนการทํางาน  การสรางเครือขาย เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร  และการเรียนรู 
ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการทางเทคนิค ระบบและโครงสรางองคการที่ตองอาศัยความรวมมือ  
 การแนะนําและการประสานงานและแลกเปลี่ยนทักษะทางดานความรูรวมกัน   
แบงองคประกอบเปน  3  องคประกอบ  คือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
และอุปกรณอิเลคทรอนิกส  ที่ชวยในการปฏิบัติงาน   การใหบุคลากรไดเขาถึงเทคโนโลยี   
จะชวยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการทํางานมากยิ่งขึ้น  ในที่น้ีขอสรุป 
องคประกอบยอยเปนองคประกอบเดียว  คือ การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
          1)   องคประกอบยอยการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
  ในการใชเทคโนโลยีในองคการเรียนรู  ควรพิจารณาดังน้ี 
       1. กระตุนและสงเสริมความสามารถบคุลากรใหเขาถึงเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
       2. พัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรูอยูเสมอ เพ่ือจะใชเปน 
ทักษะในการคนควาหาความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
       3. สรางหรือขยายการสอน ฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลย ี
       4. ใชเทคโนโลยีเพ่ือการคนควาความรูทั้งในและนอกองคการ 
       5. วางแผนและพัฒนาระบบการเรยีนรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยี 
       6. สรางความตระหนักของการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูทั่วทัง้ 
องคการ 
       7. เพ่ิมความรับผิดชอบในการบริหารเทคโนโลย ีและพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยควบคูกันไป 

 จากที่กลาวมาสรุปองคประกอบหลักดานเทคโนโลยีและองคประกอบยอยดาน
การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรูไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  15 องคประกอบหลักดานเทคโนโลยี   องคประกอบยอยการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู   ตัวบงชี้และที่มาของตวับงชี ้
 

ที่มาของตัวบงชี้(นักวิชาการ) องคประกอบหลัก 
ดานเทคโนโลยี 

 
ตัวบงชี ้ Marquardt. (1996 ) 

1.  บุคลากรในสถานศึกษาไดใชเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู  
2.  สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณในการ จัดหา 
 เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู 

 

3.  สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัยและพรอม 
สําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรูอยูเสมอ 

 

4.  สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากร  สรางสารสนเทศใหม ๆ  
เพื่อการปฏิบตัิงานและการเรียนรู 

 

องคประกอบยอยการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู 

5.  สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประโยชนใน 
ทางการบริหารสถานศึกษา 
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 จากการประมวลแนวคิดทฤษฎี ผูวิจัยไดองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ  
องคประกอบยอย 13 องคประกอบและตัวบงชี ้จํานวน 62 ตัว ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง  16  องคประกอบหลัก องคประกอบยอยและตวับงชี ้
 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดานองคการ โครงสราง 
ขององคการ 

1.   มีลักษณะเปนแนวราบ    
2.   มีชวงชั้นการบังคับบญัชานอย 
3.   มีการติดตอสัมพันธกันภายในสถานศึกษาและภายนอก 
     สถานศึกษาอยางสะดวก 
4.   โครงสรางของสถานศกึษาตองกระจายอํานาจหนาที่ความ 
     รับผิดชอบและการตัดสินใจแกบุคลากรรวมถึงผูมีสวนได 
     สวนเสีย(Stakeholder) 

 
ดานองคการ วิสัยทศัน 

องคการ 
1. วิสัยทัศนของสถานศึกษาตองเกิดจากบุคลากร ผูนํา ของ

สถานศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดขึ้นมา 
2.   วิสัยทศันตองมุงสรางความเปลี่ยนแปลงในทางทีดี่ขึ้น 
3.   วิสัยทศันตองคํานึงถึงผูเรียนเปนอันดับแรก 
4.   วิสัยทศันมีขอบเขตชัดเจนสามารถนําไปสูการปฏบิัติได 
5.  วสิัยทัศนของสถานศึกษาจะตองกอใหเกิดความรวมมือของ 
     สมาชิกในสถานศึกษาทีจ่ะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตาม 
     วิสัยทศันน้ัน 
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ตาราง  16 (ตอ) 
  

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดานองคการ วัฒนธรรม 
องคการ 

1. สถานศึกษามีวัฒนธรรมแบบเปดเผยไววางใจยอมรบั 
   และสนบัสนุนซ่ึงกันและกัน    
2. สถานศึกษามีคานิยมรวมมือกันทํางานเปนทีม 
3. สถานศึกษาสงเสริมการคิดริเริ่มและกลาคิดกลาทําในสิ่งใหม  
   และกลาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
4. สถานศึกษาสรางจุดมุงหมายรวมกันในการพัฒนาการเรียนรู 
   ใหกับบคุลากรทุกระดับ 
5. สถานศึกษาเนนการปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง 
 

ดานองคการ กลยุทธ 
องคการ 

1. สรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสวนและทุกระบบยอยของ 
    สถานศึกษา 
2. ใหความสําคัญและรางวัลแกบุคลากรและทีมงานที่เรยีนรู 
    และสรางสรรคสิ่งใหม 
3. มีการวัดผลงานที่เกิดขึน้จากการเรียนรู 
4. จัดเวลาแกบุคลากรและทีมงานในการเรียนรูสิ่งใหม 
5. สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสถานที่ที่เอ้ือสําหรับ 
   การเรียนรู 
6. ใชการเรียนรูของบุคคลทีมงานในการสรางความสําเร็จกับ 
     สถานศึกษา 
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ตาราง 16  (ตอ)  
 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดานภาวะ 
ผูนํา 

ภาวะผูนํา 
แบบเปลี่ยน 
สภาพ 

1. ผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีอิสระในการทํางาน 
2. ผูนําจะสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเอง 
3. ผูนํามีความเปนมิตรกับผูตามใชวิธีแบบไมเปนทางการกับ 
   ผูตาม 
4. ผูนําเปนแบบอยางของความซื่อสัตยความยุตธิรรม 
5. ผูนํามีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน 
6. ผูนํามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 
7. ผูนํายั่วยผุูใตบังคบับัญชาดวยการแนะนํา ชวยเหลือ  
   สนับสนุน ยกยอง ยอมรับ และ  เปดใจกวาง 
8. ผูนําแลกเปลี่ยนความรู   ความชํานาญกับผูใตบังคบั 
   บัญชา 
9. ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ัน  กระตือรือรน 
10. ผูนําตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล  และมีความภกัดี 
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ตาราง  16  (ตอ) 
  

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดาน 
การเรียนรู 

ระดับ 
การเรียนรู 

1. การเรียนรูในสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรู  
   มี  5  ระดับ คือ 

1)  การเรียนรูระดับบุคคล 
2)  การเรียนรูระดับทีม 
3)  การเรียนรูระดับกลุมงาน 
4)  การเรียนรูระดับองคการ 
5)  การเรียนรูระหวางองคการ 

2. การเรียนรูในแตละระดับตองอาศัยการเรียนรู 
   ในระดับบุคคลเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู 
3. สถานศึกษามีการเรียนรูโดยการบูรณาการการเรียนรูของ 
   บุคคล  การเรยีนรูของทมีงาน การเรียนรูในระดับกลุมงาน  
   เขาดวยกัน 
 

ดาน 
การเรียนรู 

รูปแบบ 
การเรียนรู 

1. รูปแบบการเรียนรูของสถานศึกษาที่เปนองคการ 
    แหงการเรียนรูมี 4 รูปแบบ  คือ 

1) การเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนองคการ 
2) การเรียนรูอนาคตจากการคาดการณ 
3) การเรียนรูวิธีการเรยีนรู 
4) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ  

2. บุคลากรและสถานศึกษาใชการเรียนรูจากประสบการณทั้ง    
ของบุคคลและสถานศึกษาเพื่อปรับใหเขากับการ 

    เปลี่ยนแปลง 
3. บุคลากรและสถานศึกษาใชการคาดการณอนาคตเปนวิธีการ 
    เรียนรูที่จะวางแผนอนาคตของสถานศึกษา 
4. บุคลากรและสถานศึกษาแสวงหาวิธทีีจ่ะเรียนรูจาก 
    แหลงเรียนรูตาง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5.  สถานศึกษาใชการปฏบิัติงานเปนวธิีการเรียนรู 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดาน 
การเรียนรู 

วินัยใน 
การเรียนรู 

1. วินัยในการเรียนรูของสถานศึกษาทีเ่ปนองคการแหงการ 
    เรียนรูมี  5  รูปแบบ  คือ 

1)  การคิดเชิงระบบ 
2)  การพัฒนาแบบแผนความคิด 
3)  การเรียนรูเปนทีม 
4)  สรางวิสัยทัศนรวม 
5)  ความรอบรู สวนตน  

2. สถานศึกษาสงเสริมใหบคุลากรมีการพัฒนาความคดิเชิง 
   ระบบ 
3 สถานศึกษามีการพัฒนาแบบแผนความคิดของบุคคลเพื่อ  
  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะการเรยีนรูรวม   
   กันเปนทีม 
5. สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคคลพฒันาวิสัยทัศนสวนตน 
   มาบูรณาการเปนวิสัยทัศนรวมขององคการ 
6. สถานศึกษาสงเสริมใหบคุคลพัฒนาความรู  ความสามารถ 
   ของตนเพื่อบรรลวุิสัยทศันของตนเอง และของสถานศึกษา 

ดาน 
การจัดการ 
ความรู 

การ 
แสวงหา 
ความรู 

1. มีการแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายในสถานศึกษา 
2. มีการแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายนอกสถาน   
   ศึกษา 
3. ใชวิธีการแสวงหาความรูอยางหลากหลาย 
 

ดานการ 
จัดการ 
ความรู 

การ 
สรางความรู 

1.  สถานศึกษามีการรวบรวมความรูใหมสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
2.  สถานศึกษามีการรวบรวมและพัฒนาความรูใหมอยาง 

ตอเน่ือง 
3.  บุคลากรและสถานศึกษาสรางความรูใหม 
     โดยวิธีการที่หลากหลาย 
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ตาราง 16  (ตอ) 
  

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดานการ 
จัดการ 
ความรู 

การถายโอน 
และการใช 
ความรู 

1. บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษามีการถายโอนความรูที่ 
   ไดมาซึ่งกันและกัน 
2. บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษานําความรูที่ไดมาใช 
   ประโยชนในการปฏิบัติงาน 
3. มีการใชวิธกีารและเครื่องมือที่หลากหลายในการถายโอน 
   และใชประโยชนจากความรู 

ดานการ 
จัดการ 
ความรู 

การจัดเก็บ 
ความรู 

1. สถานศึกษามีการจัดเก็บความรูเปนระบบ สามารถคนหา 
   ไดงาย 
2. สามารถใชความรูไดถูกตอง รวดเร็วและทันเวลา 
3. มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บความรู 
4. ความรูที่จัดเก็บไดรับการปรับปรุงและนํามาใชอยาง 
   ตอเน่ือง 
 

ดาน 
เทคโนโลย ี

การใช 
เทคโนโลย ี
เพ่ือการ 
เรียนรู 

1. บุคลากรในสถานศึกษาไดใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณในการ จัดหา 
   เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู 
3. สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัยและพรอม 
   สําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรูอยูเสมอ 
4. สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากร  สรางสารสนเทศใหม ๆ  
    เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
5. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนใน

ทางการบริหารสถานศกึษา 
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5   งานวิจัยที่เก่ียวของ 
       5.1   งานวิจัยตางประเทศ 

             งานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคการแหงการเรียนรู ปรากฎดังน้ี 
             เอลลิงเจอร,หยางและเอลลิงเจอร (Ellinger,Yang & Ellinger. 2000 :  
Online)  ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบ  (Impact) ของมิติความเปนองคการแหงการเรียนรู ตอ 
ผลงานขององคการโดยทําการศึกษามิต ิ(Dimension) ของความเปนองคการแหงการเรียนรู  
ตามแนวคิดของ Watkinsและ Marsick  จํานวน 7 มิติ  คือ 1) การสรางโอกาสการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 2) การสนับสนุนการคนควาและแลกเปลีย่นสนทนา (Inquiry  and  Dialogue) 
3. การสงเสริมความรวมมือและการเรียนรูเปนทีม  4) การจัดระบบเพื่อสรางการเรียนรูรวมกัน  
5) การเสริมอํานาจบุคลากรเพื่อสรางวิสัยทัศนรวม 6) การเชื่อมโยงองคการกับสิ่งแวดลอม และ 
7) การใชแบบผูนําและการสนับสนุนการเรียนรูระดับบุคคล ทีมงานและระดับองคการ   
ตัวแปรตามใชตัวแปรทางดานผลงานขององคการใชตวัแปรที่เปนสวนของการเงินและผลงานที ่
มิใชทางดานการเงิน ไดแก ดานความรู ทักษะที่เพ่ิมขึน้ของบุคลากร เครื่องมือวจัิยใชแบบวัด 
Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLDQ) ของ Watkinsและ 
Marsick สถิตทิี่ใช คือการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ผลการวิจัยพบวาตัวแปรดานองคการ
แหงการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกบัตวัแปรดานผลงานขององคการทุกตวัแปร 
             มอยลาเนน (Moilanen.  2001 : 6-20) ไดทาํการวิจัยเรื่อง  
 เครื่องมือตรวจวินิจฉัยองคการแหงการเรียนรู (Diagnostic Tools for Learning Organization) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องสําหรับวิเคราะหองคการแหงการเรียนรูและตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงและความเชือ่ม่ันของเครื่องมือ  โดยใชกรอบแนวคิดของ Mike Pedler, Tom  
Boydellและ John Burgoyne, Peter M. Sengeรวมถึง Chris  Agyris & Donald A. Schon 
ผลการวิจัยพบวา เครื่องมือตรวจวินิจฉยัองคการแหงการเรียนรู สามารถวัดความเปนองคการ
แหงการเรียนรู โดยเครื่องมือวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีคาความเชื่อม่ันระหวาง 0.5141  
และ 0.8617  

             ออสบอรน (Osborne.  1998 : online) ไดวิจัยเรื่ององคการแหงการเรียนรู
และภาวะผูนํา  ในระบบของวิทยาลัย (The Learning Organizations and Leadership for the 
College System) โดยใชวธิีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชเครื่องมือประเภทสํารวจและใชวธิีการสัมภาษณ 
ผลการวิจัยพบวาองคประกอบ 5 ประการ ดานการเรียนรูระดับบุคคล (Individual  learning) 
และวินัยของผูนํา (Leadership  Disciplines) ไดแกความรอบรูสวนตน ( Personal  Mastery) 
แบบแผนความคิด (Mental  Models) การสรางวิสัยทศันรวม (Building  Shared  Vision)   
การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team  Learning)และการคิดเชิงระบบ (Systems  Thinking)  เปน
องคประกอบที่กําหนดความเปนองคการแหงการเรียนรู 
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          ฉัตรทิพย สุวรรณชิน (Suwannachin.  2003 : online ) ไดศึกษาเรื่องการ 
วางแผนสําหรับ  การเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย   
การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเพ่ือเปนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลยั Iilinois State  เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ  ใชวธิีวิจัยปฏบิัติการแบบมสีวนรวม เพ่ือสํารวจคุณลักษณะที่จําเปนของโรงเรียน
ในการสรางองคการแหงการเรียนรูและเพื่อเตรียมผูบริหารและคร ูในการใชแนวความคิด 
องคการแหงการเรียนรู  เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542   
ใชการสนทนากลุม และการใชแบบสอบถามปลายเปดในการรวบรวมขอมูล  ผลการวิจัยพบวา  
ผูบริหารและครูเขาใจและเตรียมตวัรับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  
นอกจากนี้ยังไดชี้ใหเห็นวา ผูบริหารและครูอาจารยตองปฏิบัตติามกฎหมายนั้น ผูบริหารและครู
เห็นวา  เง่ือนไขที่จําเปนสําหรับโรงเรียนที่จะเปนองคการแหงการเรียนรู 8 ประการ ไดแก ภาวะ
ผูนํา  วัฒนธรรมโรงเรียน วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียน  กระบวนการตัดสินใจ   
กระบวนการสือ่สาร  และการปฏิสัมพันธ  สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรตาง ๆ ใน
กระบวนการนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูไปใช  มีกลยุทธที่สําคัญ 3 ประการ คือ กลยทุธ
สําหรับผูบริหาร  กลยุทธสาํหรับครูและกลยุทธของทัง้ผูบริหารและครู นอกจากนี้ยงัพบ 
คุณลักษณะขององคการทั้งที่ตรงและไมตรงกับกรอบแนวคิดขององคการแหงการเรียนรู 

          ซิลลนิส ซารินสและมัลฟอรด  (Sillins,  Zarins  &  Mulford.  2002  : 24- 
32)  ไดทําการวิจัยเพ่ือหาคณุลักษณะและกระบวนการที่บงชี้โรงเรียนเปนองคการแหง 
การเรียนรู (What Characteristics and Processes Define a School as a Learning 
Organization) เปนโครงการวิจัยในประเทศออสเตรเลยี ใชกลุมตวัอยาง ที่เปนครแูละผูบริหาร
ในโรงเรียนรัฐออสเตรเลียใต (South Australia) และแทสมาเนีย (Tasmania) ผูวิจัยนําเสนอ 
องคประกอบของคุณลักษณะของโรงเรียนที่เปนองคการแหงการเรียนรู 7 ดาน คือ การวิเคราะห
สภาพแวดลอม การพัฒนาเปาหมายรวมกัน การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบรวมมือ  
การกระตุนใชความคิดริเริ่มและกลาเสี่ยง  ทบทวนสิ่งที่เกี่ยวของและมีอิทธิพลตองานของ
โรงเรียน การสรางงานใหดีขึ้นและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม  ใชการวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบที่สรางขึ้นไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  จึงไดทําการสรางสเกลองคประกอบ
ใหม  ไดองคประกอบใหม 4 โมเดล คือ บรรยากาศไวใจและรวมมือ  การริเริ่มและกลาเสี่ยง 
พันธกิจรวม และการพัฒนาวิชาชีพ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา โมเดล
โครงสรางคุณลักษณะที่กําหนดขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 
 
 
 



 100

       5.2 งานวิจัยในประเทศ 
             เสาวรส บุนนาค (2543 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง   

บรรยากาศองคการ กับความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล ตามการรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเปน
องคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล และศึกษาตวัแปรบรรยากาศที่รวมกัน
พยากรณ ความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ย
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของฝายการพยาบาลอยูในระดับสงู ความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศองคการกับความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลางและมคีวามสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ตัวแปรที่รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการ 
เรียนรูของฝายการพยาบาล ไดแก การทํางานเปนทมี การสนับสนุนการปฏิบัตงิาน  
ความรับผิดชอบในงาน การเปดใหเรยีนรูโดยการทดลองและมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

   มาลี ธรรมศิริ (2543 : บทคดัยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบองคการแหง
การเรียนรู โดยผานหนวยพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา วิเคราะห  ทฤษฎ ี
หลักการและการปฏิบัตเิกีย่วกับองคการแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนารูปแบบองคการ 
แหงการเรียนรู โดยผานหนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการของไทยและเพื่อทดสอบ
ความเที่ยงตรงของรูปแบบองคการแหงการเรียนรู เครือ่งมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันองคการไทย อยูในความเปนองคการแหง 
การเรียนรูในระดับปานกลาง  และมีความเปนไปไดสูงในระบบยอย  ดานวิสัยทัศนและกลยทุธ  
นอกนั้นพบวา ลักษณะไทยที่เอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก 1) ปรับตัวตาม 
กาละเทศะและโอกาส  2) เรียนรูวาจะทําอะไรอยางไรเพื่อบรรลุจุดประสงคของการศึกษา  
3)ไวตอความรูสึกของผูอ่ืน  ลักษณะไทยที่ไมเอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  ไดแก  1) 
การนิยามการรวบอํานาจ 2) การปราศจากการคิดริเริ่ม  3) ทําตามคาํสั่งและหลีกเลี่ยงความ 
รับผิดชอบ 4) ความออมคอมและไมแสดงออกอยางชัดเจน  ผูวิจัยไดเสนอรูปแบบพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในฐานะเปนหนวยเปลี่ยนแปลงองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
นอกจากนี้ยังพบวา หลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนําเพื่อการเปลีย่นแปลง  เม่ือเปรียบเทียบ
การทดสอบกอนการสอน  และหลังการสอน  ในการเปนผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงพบวา  
พัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวม 

วิโรจน   สารรตันะ (2545 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่องปจจัยทางการบริหารกับ 
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ในโรงเรียนประถมศกึษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศกึษาแหงชาต ิเขตการศึกษา 9 ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 1) ระดับการพัฒนาในปจจัย
ทางการบริหารและความเปนองคการแหงการเรียนรู2)เปรียบเทยีบระดับการพัฒนาระหวาง 
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โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ  3) ความสัมพันธระหวางตวัแปรที่ศึกษา  4)  
ปจจัยที่สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู และ 5) โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลระหวางปจจัยทางการบริหารและความเปนองคการแหงการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ เขตการศึกษา 
9  มีการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู  อยูในเกณฑขั้นต่ําของระดับมาก การศึกษา
เปรียบเทียบพบวาโรงเรียนประถมศึกษามีการพัฒนาต่ํากวา โรงเรยีนขนาดอื่น 3 กรณี  
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับ 
ปานกลาง  และมีทิศทางเปนบวก  ผลการวิเคราะหเสนทางพบวา  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมี
ความกลมกลนืกับขอมูลเชงิประจักษ 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของ 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต   ใชระเบียบวธิีวิจัยเชิงบรรยาย  ประเภทการวิจัย
อธิบาย (Explanatory  Research)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาตวับงชี้รวมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู   ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  และทดสอบความสอดคลอง
ของโมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัด
ภาคใตกบัขอมูลเชงิประจักษ   โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยทัง้หมด  3  ขั้นตอนดังน้ี 

 
ข้ันตอนที่  1   สรางและพฒันาตัวแบบเชิงทฤษฎ ี(Theoretical  Model)  ของ 
         ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดภาคใต 

 
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
     1.1 ศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับตวัแปรองคประกอบหลักและ 

องคประกอบยอยของความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการทีเ่กี่ยวของกับองคการแหง 
การเรียนรู  ความเปนองคการแหงการเรียนรู งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัองคการแหงการเรียนรู 
ทั้งในและตางประเทศ 
  1.1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
ทราบเปาหมาย  ปรัชญา ยทุธศาสตร  นโยบาย  แนวทางและกระบวนการบริหารงาน 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

1.2 สรางตัวแบบเชิงทฤษฎีของความเปนองคการแหงการเรียนรู   
ในขั้นนี ้ ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี คือ 
  วิเคราะหตวัแปรที่เปนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอยและตวับงชี้
ความเปนองคการแหงการเรียนรู    
  ขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที ่ 1  ผูวิจัยไดสังเคราะหตวัแปรที่เปนองคประกอบ
หลักและองคประกอบยอย  เพ่ือกําหนดความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  ไดองคประกอบหลัก  องคประกอบยอยและตัวบงชี ้  ความเปนองคการแหงการเรียนรู  
ซ่ึงเปนตวัแบบเชิงทฤษฎี ประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ องคประกอบยอย  13  
องคประกอบ  และตวับงชี ้ 62  ตัวบงชี ้ ดังน้ี 
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ตาราง  17  องคประกอบหลัก องคประกอบยอยและตวับงชี ้
 
องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดานองคการ โครงสราง 
ขององคการ 

1.   มีลักษณะเปนแนวราบ    
2.   มีชวงชั้นการบังคับบัญชานอย 
3.   มีการติดตอสัมพันธกันภายในlสถานศึกษาและภายนอก 
     สถานศึกษาอยางสะดวก 
4.   โครงสรางของสถานศกึษาตองกระจายอํานาจหนาที่ความ 
     รับผิดชอบและการตัดสินใจแกบุคลากรรวมถึงผูมีสวนได 
     สวนเสยี(Stakeholder) 

 
ดานองคการ วิสัยทศัน 

องคการ 
1. วิสัยทศันขององคการตองเกิดจากบุคลากร ผูนํา ของ   

สถานศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดขึ้นมา 
2.   วิสัยทัศนตองมุงสรางความเปลีย่นแปลงในทางทีดี่ขึ้น 
3.   วิสัยทัศนตองคํานึงถึงผูเรียนเปนอันดับแรก 
4.   วิสัยทัศนมีขอบเขตชัดเจนสามารถนําไปสูการปฏบิัติได 
5.   วิสยัทัศนของสถานศึกษาจะตองกอใหเกิดความรวมมือ

ของสมาชิกในสถานศึกษาทีจ่ะปฏิบตัิงานเพื่อบรรลตุาม
วิสัยทศันน้ัน 
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ตาราง  17  (ตอ)  
 
องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดานองคการ วัฒนธรรม 
องคการ 

1. สถานศึกษามวีัฒนธรรมแบบเปดเผย ไววางใจยอมรับและ
สนับสนุนซ่ึงกนัและกัน 

2.   สถานศึกษามีคานิยมรวมมือกันทํางานเปนทีม 
3.  สถานศึกษาสงเสริมการคิดริเริ่มกลาคิด กลาทําในสิ่งใหม   
     และกลาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
4.  สถานศึกษาสรางจุดมุงหมายรวมกันในการพัฒนาการ

เรียนรูใหกับบคุลากรทุกระดับ 
5.   สถานศึกษาเนนการปรบัปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง 
 

ดานองคการ กลยุทธ 
องคการ 

1. สรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสวนและทุกระบบยอยของ 
   สถานศึกษา 
2. ใหความสําคัญและรางวัลแกบุคลากรและทีมงานทีเ่รยีนรู 
    และสรางสรรคสิ่งใหม 
3.   มีการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรยีนรู 
4.  จัดเวลาแกบุคลากรและทีมงานในการเรียนรูสิ่งใหม 
5.  สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสถานที่ที่เอ้ือสาํหรับ 
    การเรียนรู 
6.  ใชการเรียนรูของบุคคลทีมงานในการสรางความสําเร็จกับ 
     สถานศึกษา 
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ตาราง  17  (ตอ)  
 
องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดาน 
ภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํา 
แบบเปลี่ยน 
สภาพ 

1.   ผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีอิสระในการทํางาน 
2.   ผูนําจะสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเอง 
3.   ผูนํามีความเปนมิตรกบัผูตามใชวธิแีบบไมเปนทางการกับ 
     ผูตาม 
4.   ผูนําเปนแบบอยางของความซื่อสัตยความยตุิธรรม 
5.   ผูนํามีมาตรฐานสูงในการปฏิบตัิงาน 
6.   ผูนํามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 
7.   ผูนํายั่วยผุูใตบังคับบัญชาดวยการแนะนํา ชวยเหลือ  

สนับสนุน ยกยอง ยอมรับ และ  เปดใจกวาง 
8.   ผูนําแลกเปลี่ยนความรู   ความชํานาญกับผูใตบังคบั 
     บัญชา 
9.   ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ัน  กระตือรือรน 
10.  ผูนําตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล  และมีความภักดี 
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ตาราง  17  (ตอ)  
 
องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดาน 
การเรียนรู 

ระดับ 
การเรียนรู 

1.   การเรียนรูในสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรู มี   
     5  ระดับ คือ 

1)  การเรียนรูระดับบุคคล 
2)  การเรียนรูระดับทีมงาน 
3)  การเรียนรูระดับกลุมงาน 
4)  การเรียนรูระดับองคการ 
5)  การเรียนรูระหวางองคการ 

2.   การเรียนรูในแตละระดับตองอาศัยการเรียนรู 
ในระดับบุคคลเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู 

3.   สถานศึกษามีการเรียนรูโดยการบูรณาการการเรียนรูของ
บุคคล การเรยีนรูระดับทีมงาน การเรียนรูในระดับกลุมงาน 
เขาดวยกัน 

 
ดาน 
การเรียนรู 

รูปแบบ 
การเรียนรู 

1.  รูปแบบการเรียนรูของสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการ 
     เรียนรู มี 4 รูปแบบ  คือ 

1) การเรียนรูเพ่ือปรับเปลีย่นองคการ 
2) การเรียนรูอนาคตจากการคาดการณ 
3) การเรียนรูวิธีการเรียนรู 
4) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ  

2. บุคลากรและสถานศึกษาใชการเรียนรูจากประสบการณทั้ง
ของ บุคคลและสถานศึกษาเพื่อปรับใหเขากับการ 

       เปลี่ยนแปลง 
3. บุคลากรและสถานศึกษาใชการคาดการณอนาคตเปนวิธีการ 
    เรียนรูที่จะวางแผนอนาคตของสถานศึกษา 
4  .บุคลากรและสถานศึกษาแสวงหาวธิีทีจ่ะเรียนรูจากแหลง

เรียนรูตาง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5.  สถานศึกษาใชการปฏบิัติงานเปนวธิีการเรียนรู 
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ตาราง  17  (ตอ)  
 
องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดาน 
การเรียนรู 

วินัยใน 
การเรียนรู 

1. วินัยในการเรียนรูของสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการ 
    เรียนรูมี  5  รูปแบบ  คอื 

1)  การคิดเชงิระบบ 
2)  การพัฒนาแบบแผนความคิด 
3)  การเรียนรูรวกันเปนทีม 
4)  การสรางวิสัยทศันรวม 
5)  ความรอบรูสวนตน 

2. สถานศึกษาสงเสริมใหบคุลากรมีการพัฒนาความคดิเชิง
ระบบ 

3.  สถานศึกษามีการพัฒนาแบบแผนความคิดของบุคคล
เพ่ือใหสอดคลองกับวตัถปุระสงคและเปาหมายของ
สถานศึกษา 

4.  สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะการเรยีนรู 
รวมกัน เปนทมี 

5.  สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคคลพฒันาวิสัยทศันสวนตน
มาบูรณาการเปนวิสัยทัศนรวมของสถานศึกษา 

6.  สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความรู  ความสามารถ 
    ของตนเพือ่บรรลวุิสัยทศันของตนเอง  และของสถานศึกษา 

ดาน 
การจัดการ 
ความรู 

การแสวงหา 
ความรู 

1.   มีการแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายในสถานศึกษา 
2.   มีการแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายนอก

สถานศึกษา 
3.  ใชวธิีการแสวงหาความรูอยางหลากหลาย 

ดานการ 
จัดการความรู 
 

การสราง 
ความรู 

1.  สถานศึกษามีการรวบรวมความรูใหม 
    สมํ่าเสมอและตอเน่ือง  
2.  สถานศึกษามีการรวบรวมและพัฒนา 
    ความรูใหมอยางตอเน่ือง 
3.  บุคลากรและสถานศึกษาสรางความรูใหม 
    โดยวิธีการที่หลากหลาย 
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ตาราง  17  (ตอ)  
 
องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี ้

ดานการ 
จัดการความรู 

การถายโอน 
และการใช 
ความรู 
 

1.   บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษามกีารถายโอนความรูที่
ไดมาซึ่งกันและกัน 

2.   บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษานาํความรูที่ไดมาใช 
     ประโยชนในการปฏิบตังิาน 
3.   มีการใชวธิีการและเครือ่งมือที่หลากหลายในการถายโอน 
     และใชประโยชนจากความรู 

ดานการ 
จัดการความรู 

การจัดเก็บ 
ความรู 

1.   มีการจัดเก็บความรูเปนระบบ สามารถคนหาไดงาย 
2.   สามารถใชความรูไดถกูตอง รวดเรว็และทันเวลา 
3.   ใชวิธีการแสวงหาความรูอยางหลากหลาย 
4.   ความรูทีจั่ดเก็บไดรับการปรับปรุงและนํามาใชอยาง 
      ตอเน่ือง 

ดาน 
เทคโนโลย ี

การใช 
เทคโนโลย ี
เพ่ือการ 
เรียนรู 

1.  บุคลากรในสถานศึกษาไดใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรู 
2.  สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณในการ จัดหา 
     เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
3.  สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัยและพรอม 
    สําหรับการปฏิบตัิงานและการเรียนรูอยูเสมอ 
4.  สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากร  สรางสารสนเทศใหม ๆ  
     เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
5. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนใน 

ทางการบริหารสถานศึกษา 
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ข้ันตอนที่  2  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย    
 จากตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ไดในขั้นตอนที ่1.2 ผูวิจัยนํามาสรางเปนแบบสอบถามสาํหรับ
สํารวจความเปนองคการแหงการเรียนรู  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  โดยมี 
รายละเอียดการดําเนินการดังน้ี 

2.1    การสรางเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนแบบสอบถามประกอบดวย  2  ตอนดังน้ี 
ตอนที ่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม   

ซ่ึงประกอบดวย  เพศ  อายุ  ภูมิหลังทางวิชาการ  ไดแก  วุฒิการศกึษา  และสาขาวิชาที่จบ 
การศึกษา 
  ตอนที ่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 

ลักษณะแบบสอบถามตอนที่  2  เปนขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา   
5  ระดับ ( Rating  Scale)  ตามแบบของลิเคอรท  (Likert  Scale)  ผูวิจัยไดกําหนดระดับความ
เหมาะสมดังน้ี 
  ระดับ  5  หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ระดับ  4  หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีความเหมาะสมมาก 

ระดับ  3  หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีความเหมาะสมปานกลาง 

ระดับ  2  หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีความเหมาะสมนอย 

ระดับ  1  หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

เม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จ  ผูวิจัยนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ปริญญานิพนธ   ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา และความชัดเจนของภาษา  แลวปรบัแก
ตามขอเสนอของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  แลวนําแบบสอบถามไปหาคุณภาพ
เครื่องมือตอไป 
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                      2.2 การพัฒนาเครื่องมือ 
ในขั้นตอนนี ้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับแกแลวไปหาคุณภาพเครือ่งมือ 

ประกอบดวย  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  คาความเชื่อม่ันและคาอํานาจจําแนก  ซ่ึงมี 
รายละเอียดดงัน้ี1 
            2.2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

                 ผูวิจัยดําเนินการโดยคัดเลอืกผูเชี่ยวชาญ  จํานวน   6 คน ( รายชือ่ 
ผูเชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก.) เพ่ือตรวจเครื่องมือที่ใชในการวจัิย ซ่ึงผูเชี่ยวชาญตองมี 
คุณสมบัติดังน้ี 
         1) เปนบคุลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบริหาร 
การศึกษาหรอืสาขาที่เกี่ยวของกับการศกึษา ปฏิบตัิหนาที่ทางการศึกษา หรือเกี่ยวของกับ 
การศึกษา จํานวน  3  คน 

      2) เปนผูบริหาร หรือครูอาจารย ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใตและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาจํานวน 3 คน 

             ผูวจัิยดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาความเห็นและใหคะแนน
ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่สรางขึ้น  โดยผูวิจัยกําหนดระดับของความคิดเห็น  
ดังน้ี 

                 + 1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้น     เปนตวับงชีค้วามเปนองคการ 
แหงการเรียนรู 

                    0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้น เปนตวับงชี้ความเปนองคการ 
แหงการเรียนรู 

                  - 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้น ไมเปนตวับงชี้ความเปนองคการ 
แหงการเรียนรู 

               นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวบงชี้
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยใชสูตรดังน้ี 

                  IOC  =   
N
R∑  

                 เม่ือ   IOC   หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระ หวางขอคําถามกับ 
ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
                   ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                 N   หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
                 ขอคําถามที่มีคา  IOC = 0.50  ขึ้นไป  ผูวิจัยจึงจะเลือกขอคําถามนัน้ไว 

ผลของการหาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน  6  คน  พบวาตวั
บงชี้มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตวับงชี ้ ความเปนองคการแหงการเรียนรู   
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สูงกวา 0.5  ขึน้ไป  โดยคาดัชนีความสอดคลอง  อยูระหวาง .67 ถงึ 1 (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก ค ) 

2.2.2   การหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
    ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
    ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีผ่านการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  แลวไปทดลอง 

ใชกับกลุมตวัอยางที่มีคุณลกัษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยซ่ึงกําหนดเปนผูบริหาร 
และครูอาจารยที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  โรงเรียนคงคาประชารกัษ  จังหวัด
นครศรธีรรมราช  ซ่ึงไมใชเปนกลุมตวัอยางในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน  30  คน  เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ  แลวหาคาความเชื่อม่ัน  โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค  
(Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  ซ่ึงผลการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  ซ่ึงแบง
ออกเปนคาความเชื่อม่ันแตละองคประกอบหลัก  และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบบัดังแสดงใน 
ตาราง  19  ดังน้ี 
 
ตาราง  18  คาสัมประสิทธิอั์ลฟาของแบบสอบถาม 
 

องคประกอบหลัก คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 
1.   ดานองคการ .9624 
2.   ดานภาวะผูนํา .9033 
3.   ดานการเรียนรู .9307 
4.   ดานการจัดการความรู .9481 
5.   ดานเทคโนโลย ี .7949 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบบั .9838 
 
 2.2.3. การหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
           ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดลองใชแบบสอบถามาวิเคราะหเพ่ือหาคาอํานาจ
จําแนก โดยเรียงคะแนนจากสูงไปต่ํา แลวแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ไดคะแนนสูงรอยละ 27 
และกลุมที่ไดคะแนนต่ํา รอยละ 27 แลวนํามาเปรียบเทียบความแตกตางรายขอโดยการทดสอบ 
ที (t – test) พบวาแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบสอบถามที่ผูวจัิยสรางขึ้นทกุขอ สามารถ
จําแนกผูตอบแบบสอบถามระหวางกลุมสงูและกลุมต่ําไดอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ.001 
(ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอแสดงในภาคผนวก ง ) 
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ข้ันตอนที่  3   เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคเฉพาะของ 
         งานวจิัย 
         ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

 
3.1   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

        3.1.1   ประชากร  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษาและครู อาจารยที่จํานวน 15,635 คน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด
ภาคใต  ที่สงักัดกรมสามัญศึกษา (เดิม)  กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  340  แหง   แสดงใน
ตาราง  19 
 
ตาราง  19   ประชากรในการวิจัย 
 

ลําดับที ่ จังหวัด จํานวนสถานศึกษา ผูบริหารและครูอาจารย 
1 สตูล 11 460 
2. ปตตาน ี 17 665 
3. ยะลา 13 502 
4. นราธิวาส 18 610 
5. นครศรธีรรมราช 74 3,499 
6. สุราษฏรธาน ี 45 1,782 
7. ชุมพร 22 923 
8. สงขลา 42 2,763 
9. พัทลุง 29 2,768 
11. พังงา 12 629 
13. ระนอง 6 236 
14 ตรัง 28 1,314 
 
 

รวม 340 15,635 

 
       3.1.2   กลุมตวัอยาง  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
และคร ูอาจารย จํานวน 420 คน   ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวดัภาคใต  ที่สังกัด 
กรมสามัญศึกษา (เดิม) จํานวน 84 แหง  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสุมแบบหลายขั้นตอน โดย
ดําเนินการสุมกลุมตวัอยาง ตามขั้นตอน ดังน้ี 



 
 

111

   1. ขั้นตอนที ่1 สุมจังหวัด  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
       1.1) แบงกลุมจังหวัดในภาคใตออกเปน  3  กลุม  ดังน้ี 

          (1)   กลุมที ่ 1 จังหวัดที่มี จํานวนเขตพ้ืนที่การศึกษา 3  
เขตขึ้นไป  จํานวน  3  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดสุราษฎรธาน ี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดสงขลา 
                                  (2) กลุมที่ 2 จังหวัดที่มีจํานวนเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 2 เขต   จํานวน  
4  จังหวัด  ไดแก  จังหวัด ชุมพร  ตรัง   ยะลา และนราธิวาส 
            (3) กลุมที ่3 จังหวัดที่มีจํานวนเขตพ้ืนที่การศกึษา 1 เขต  จํานวน  
7  จังหวัด  ไดแก  กระบี ่ พังงา  พัทลุง  ปตตาน ี ภูเก็ต  ระนอง และสตูล 
                  1.2) สุมจังหวัดแตละกลุมดังน้ี 
            (1) กลุมที่ 1 สุมจังหวัดจํานวน 2 จังหวัด ใชวธิกีารสุมอยางงาย 
            (2) กลุมที ่2 สุมจังหวัดจํานวน 2 จังหวัด  ใชวธิีการสุมอยางงาย 
            (3) กลุมที ่3 สุมจังหวัดจํานวน 4 จังหวัด ใชวธิกีารสุมอยางงาย 
                         2.  ขั้นตอนที ่2 สุมเขตพื้นที่การศกึษาดังน้ี 
      2.1) กลุมที่ 1 สุมเขตพืน้ที่การศึกษา โดยกําหนดเขตพื้นที่การศกึษาที ่ 
1  มา 1 เขต (เลือกแบบเจาะจง)  และเขตพ้ืนที่อ่ืนอีก 1 เขต ใชวิธีการสุมอยางงาย 
         2.2) กลุมที่  2  เลือกเขตพ้ืนที่การศกึษาโดยวธิีเจาะจงจังหวัดละ 2  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
         2.3) กลุมที่ 3 เลือกเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยวธิีเจาะจงจังหวัดละ 1 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3. ขั้นตอนที ่3 สุมสถานศกึษา ผูวิจัยกําหนดสัดสวนจํานวนสถานศกึษาใน
แตละเขตพ้ืนที่การศึกษาดังน้ี 
         3.1) กลุมที่ 1 จํานวนสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เขตพื้นที่การศึกษาละ  8  
โรงเรียน 
         3.2) กลุมที่ 2 กําหนดจํานวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาละ 7 โรงเรียน 
         3.3) กลุมที่ 3 กําหนดจํานวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาละ   6  โรงเรียน 
                 จากนั้นผูวิจัยสุมสถานศึกษา  โดยใชวิธีสุมแบบงายไดสถานศึกษา 
จํานวน  84  แหง 
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    4. ขั้นตอนที่4  สุมกลุมตวัอยาง ผูใหขอมูล จํานวนสถานศึกษาละ    
5  คนดังน้ี 
         1) ผูบริหารสถานศึกษาแหงละ 1 คน  ใชวธิีการเลือกแบบเจาะจง    
(Purposive Sampling)   

        2) ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาแหงละ 1 คน ใชวธิีการเลือกแบบ 
เจาะจง   ( Purposive Sampling)   

       3) ครูอาจารยสถานศกึษาละ 3 คน  ใชวธิีการสุมแบบงาย  
( Simple  Random  Sampling)  ไดจํานวนกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสถานศึกษาละ  5  คน ได
กลุมตวัอยางผูบริหาร และครูอาจารย  รวมผูใหขอมูล  จํานวนทั้งสิ้น   420  คน ซ่ึงเพียงพอ
สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
 เน่ืองจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวจัิยครั้งน้ีใชการวิเคราะหองคประกอบ 
เชิงยืนยัน โดยวิเคราะหดวยโปรแกรมลิสเรล ซ่ึงจากการวิเคราะหดวยวิธิน้ี ตองใชผูตอบเทากับ
หรือมากกวา 100 (นงลักษณ   วิรัชชัย. 2538 : 46) นอกจากนี้ สตีเวนส (Stevens.1996 :372 ) 
ยังไดกลาววากลุมตวัอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบควรใชอยางนอย 5 หนวยตอหน่ึง
ตัวแปร หรือตองมีจํานวน 5 เทาของตวัแปร ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร
จํานวนคือตวับงชี้จํานวน 62 ตัวแปร ดังน้ันกลุมตวัอยางผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีจึงควรไม
นอยกวา  300  คน 
 ขั้นตอนการสุมกลุมตวัอยางผูวจัิยไดกําหนดเปนแผนภาพ ดังน้ี 
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                                                                      ประชากรผูบริหาร ผูชวยและครูอาจารย 
                                                                             จํานวน15,635ตน  
                       ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
                                                                        ในจังหวัดภาคใตจํานวน340แหง  
 
     ข้ันที่ 1                   แบงกลุมจังหวัดออกเปน 
     สุมจังหวัด             3  กลุม 
 

      กลุมที ่  1        กลุมที ่ 2       กลุมที ่ 3 
 จังหวัดที่มีเขตพื้นที ่  จังหวัดที่มีเขตพื้นที ่  จังหวัดที่มีเขตพื้นที ่
 การศึกษา3 เขตขึ้นไป  การศึกษา 2เขต   การศึกษา 1 เขต 
 จํานวน  3 จังหวัด  จํานวน 4 จังหวัด  จํานวน7จังหวัด 
 ไดแกสุราษฎรธาน ี  ไดแกชุมพร ตรัง  ไดแกกระบี่ พังงา 
 นครศรีธรรมราช  ยะลาและนราธิวาส  พัทลุง ปตตาน ีภูเก็ต 
 และสงขลา      ระนองและสตูล 
 
 
   สุมมา2 จังหวัด   สุมมา 2 จังหวัด   สุมมา 4 จังหวัด 
 ใชวิธีสุมอยางงาย  ใชวิธีสุมอยางงาย  ใชวิธีสุมอยางงาย 
 
ขั้นที ่ 2 
สุมเขตพื้นที ่
การศึกษา 
 
      สุมเขตพื้นที่การศกึษา  เลือกเขตพื้นที่การศึกษา  เลือกเขตพื้นที่การศึกษา 
 จังหวัดละ 2เขต   จังหวัดละ 2เขต   จังหวัดละ 1 เขต 
 -เจาะจงเขตพื้นที่การศกึษา    (เลือกแบบเจาะจง)  (เลือกแบบเจาะจง) 
                     ที่ 1 
 -เขตพื้นที่การศึกษาอืน่อีก    
 1 เขต  ใชสุมอยางงายได      ไดเขตพื้นที ่      ไดเขตพื้นที ่
 เขตพื้นที่การศึกษา  4 เขต     การศึกษา 4 เขต     การศึกษา 4 เขต 
 
ขั้นที ่ 3 สุม 
สถานศึกษา 
 
 กําหนดสัดสวนจํานวน  กําหนดสัดสวนจํานวน  กําหนดสัดสวนจํานวน 
 สถานศึกษาเขตพืน้ที่การ  สถานศึกษาเขตพืน้ที่การ  สถานศึกษาเขตพืน้ที่การ 
 ศึกษาละ 8 แหง  ศึกษาละ 7 แหง  ศึกษา 6 แหง 
       สถานศึกษา       สถานศึกษา       สถานศึกษา 
 จํานวน  32  แหง  จํานวน  28 แหง  จํานวน24  แหง 
  
    ไดกลุมตัวอยางใน 
   สถานศึกษาจํานวน  84  แหง  ใชวิธีการสุมอยางงาย 
 
                   เลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลในสถานศึกษา 
ขั้นที ่ 4                 ผูบริหารสถานศึกษา แหงละ 1 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
สุมผูให           ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา แหงละ 1 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ขอมูล    ครูอาจารย แหงละ  3  คน  ใชวิธีการสุมแบบงาย 
           ไดกลุมตัวอยางผูใหขอมูลทั้งส้ิน  420  คน 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงขั้นตอนการสุมตวัอยาง 
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 ผลการสุมกลุมตัวอยาง ไดจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาจํานวนสถานศึกษาและจํานวน
กลุมตวัอยาง ปรากฎตามตาราง 22 ดังน้ี0 
 
ตาราง  20 จังหวัด จํานวนเขตพ้ืนที่การศกึษา จํานวนโรงเรียน และกลุมตวัอยางในการวิจัย 
 
จังหวัด จํานวน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จํานวนโรงเรยีน 
 

จํานวน 
กลุมตวัอยาง 

นครศรธีรรมราช 2  เขต 16 80 
สุราษฎรธาน ี 2  เขต 16 80 

ชุมพร 2  เขต 14 70 
ตรัง 2  เขต 14 70 
พัทลุง 1  เขต 6 30 
กระบี ่ 1  เขต 6 30 
สตูล 1  เขต 6 30 
พังงา 1  เขต 6 30 
รวม 12  เขต 84 420 

 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมลู 

      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
       1.   ผูวจัิยนําหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ไปแจงยงัสถานศึกษา  ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการให 
ขอมูลเพ่ือการวิจัย 

       2.   ผูวจัิยทําหนังสือถึงผูตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายจุดมุงหมายและความ 
สําคัญของการวิจัย   

       3.   ผูวจัิยดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
      ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดแบบสอบถามคืน  จํานวน  395  ฉบับ คิดเปน
รอยละ  94.05  ปรากฎในตาราง 21 ดังน้ี 
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ตาราง  21  จํานวนแบบสอบถามที่สงไป  และตอบกลบั 
 
ลําดับที ่ จังหวัด จํานวนที่สง จํานวนทีต่อบกลับ คิดเปนรอยละ 
1 นครศรธีรรมราช 80 80 100 
2 สุราษฎรธาน ี 80 80 100 
3 ชุมพร 70 70 100 
4 ตรัง 70 70 100 
5 พัทลุง 30 27 90.00 
6 กระบี ่ 30 28 93.33 
7 พังงา 30 20 66.67 
8 สตูล 30 15 50.00 
รวม  420 395 94.05 
 

3.3   การวิเคราะหขอมูล 
 

         3.3.1   การวิเคราะหขอมูล  มีขั้นตอน ดังน้ี 
                 1)   การคํานวณคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ 

   นําขอมูลที่ไดจากบบสอบถามมาคํานวณหาคาเฉลี่ยโดยแปลความหมาย 
ดังน้ี 
   4.50  -  5.00 มีความเหมาะสมมากที่สุด 
   3.50  -  4.49 มีความเหมาะสมมาก 
   2.50  -  3.49 มีความเหมาะสมปานกลาง 
   1.50  -  2.49 มีความเหมาะสมนอย 
   1.00  -  1.49 มีความเหมาะสมนอยที่สุด   
     นอกจากนี้ยังนําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาคํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และคาสมัประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันของตวับงชีใ้นแตละองคประกอบ  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  for Windows Version 11  ในการวิเคราะห  เพ่ือใหทราบ
ลักษณะความสัมพันธของตวับงชี้สําหรบัใชในการพิจารณาความเหมาะสมของเเมทริกซ 
สหสัมพันธของตัวบงชี ้
 
 



 
 

116

                  2)   การกําหนด  นํ้าหนักตัวบงชี ้และรวมตวับงชี้เปนขั้นตอนการ 
กําหนดน้ําหนักตัวบงชี ้ และรวมตัวบงชี้จากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ   จะไดตัวบงชี้ยอย  
จากนั้นนํามากําหนดน้ําหนักตัวบงชี้และทําการรวมตัวบงชี ้ การกําหนดน้ําหนักกระทําไดโดย
การสรางสเกลองคประกอบ  ซ่ึงคํานวณไดจากผลคูณระหวางสัมประสิทธิค์ะแนนองคประกอบ
กับคะแนนมาตรฐาน  (Standard  Score)    ของตวับงชี้  ซ่ึงสามารถเขียนใหอยูในรูปสมการได
ดังน้ี 
 

  Fi  =   ∑
=

n

i
a

1
iZi 

  Fi    หมายถึง   คาสเกลองคประกอบตัวที่ i 
  ai    หมายถึง   คาสัมประสทิธิ์คะแนนองคประกอบของตัวบงชี้ที ่ i 
  Zi       หมายถงึ   คาคะแนนมาตรฐาน  ( Standard  Score)  ของ 
           ตวับงชีท้ี่  i    โดยที่ 

   Z  =  
..DS
xx −  

  n     หมายถึง   จํานวนตัวบงชี ้
 
                 3)   การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเปนขั้นตอนของการตรวจ 
สอบความกลมกลืนของโมเดล  และกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางตัวบงชี้กับขอมูล
เชิงประจักษ    ซ่ึงไดจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม     โดยใชวธิีการวเิคราะหโมเดล
ลิเรส   ดวยโปรแกรมลิสเรส  8.30   เพ่ือหาคาน้ําหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางตัวบงชี ้ และ
ทําการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่เปนตัวแบบเชิงทฏษฎีทีผู่วิจัยสรางขึ้นกับ
ขอมูลที่ไดจากกลุมตวัอยางซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ 
  คาสถิตทิี่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูล
เชิงประจักษ   คือ    คาสถติิไค – สแควร  (Chi – Square)     คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
(  Goodness    of   Fit   Index   =   GFI  )    คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนทีป่รับแกแลว   
( Adjusted  Goodness   of  Fit   Index  = AGFI )    

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัยดังกลาวขางตน  แสดงดวยภาพประกอบดังน้ี 
 
 
 
 

 



 
 

117

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 
 ขั้นตอนที่  1                                  กิจกรรม                                       ผลที่ได 
 
            ศึกษาสํารวจขอมูลเบ้ืองตน                                      ขอมูลเบ้ืองตน 
          เกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบหลัก                                    สําหรับ 
               องคประกอบยอยของ                                            สรางตัวแบบ         
          ความเปนองคการแหงการเรียนรู                                   เชิงทฤษฎี            
                                     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตัวบงชี้   
   
      สรางตัวแบบเชิงทฤษฎี(Theoretical  Model)                 ตัวแบบเชิงทฤษฎี 
          ของความเปนองคการแหงการเรียนรู                          ของตัวบงชี้ 
                                         สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              ความเปนองคการแหงการ 
       เรียนรูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          ขั้นตอนที่ 2 
                                                     
           การดําเนินการสรางและพัฒนา                          เครื่องมือวิจัยที่มีความ 
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย                                  เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
                                                                             และมีความเชื่อมั่น 
         
          ขั้นตอนที่ 3 
      
  เก็บรวบรวมขอมูล จัดกระทําและ 
  วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบความ  โมเดลโครงสรางตัวบงชี้ 
  สอดคลองีรของโมเดลโครงสราง                ความเปนองคการแหง 
     ตัวบงชี้ความเปนองคการ                 การเรียนรูที่ผานการ 
             แหงการเรียนเรียนรูกับขอมูลเชิงประจักษ    ตรวจสอบกับขอมูล 
             เชิงประจักษ 
      
 

ภาพประกอบ 14 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 



บทที่   4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในจังหวัดภาคใตครั้งน้ี  แบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 
 
สัญญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
  เพ่ือใหการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลมีความสะดวก  และมีความเขาใจตรงกนั
เกี่ยวกบัผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจึงกําหนสัญลักษณและความหมายที่ใชแทนตัวแปรแฝง  
ตัวแปรที่สังเกตได    องคประกอบและตวับงชี้ตาง ๆ ดังน้ี 
 1.1  สัญลักษณที่ใชแทนตวัแปรแฝง   ประกอบดวย 
       LO     หมายถึง    องคประกอบตัวแปรรวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
       OG    หมายถึง   องคประกอบหลักดานองคการ 
       OST  หมายถึง  องคประกอบยอยตัวที่  1  โครงสรางองคการ 
       OVS  หมายถึง  องคประกอบยอยตัวที่  2  วิสัยทัศนองคการ 
       OCT  หมายถึง  องคประกอบยอยตัวที่  3  วัฒนธรรมองคการ 
       OSTR หมายถึง   องคประกอบยอยตัวที่  4  กลยทุธองคการ 
       LD  หมายถึง  องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา 
       TL  หมายถึง  องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
       LN   หมายถึง  องคประกอบหลักดานการเรียนรู 
       LLV  หมายถึง   องคประกอบยอยตวัที่  1  ระดับการเรียนรู 
       LT  หมายถึง  องคประกอบยอยตวัที่  2  ประเภทการเรียนรู 
       LDP หมายถึง  องคประกอบยอยตวัที่  3  วินัยในการเรียนรู 
       KM  หมายถึง  องคประกอบหลักดานการจัดการความรู 
       KA  หมายถึง  องคประกอบยอยตวัที่  1   การแสวงหาความรู 
       KC  หมายถึง  องคประกอบยอยตวัที่  2  การสรางความรู 
       KT  หมายถึง  องคประกอบยอยตวัที่  3  การถายโอนและการใชความรู 
       KS  หมายถึง  องคประกอบยอยตวัที่  4  การจัดเก็บความรู 
       TECH หมายถึง  องคประกอบหลักดานเทคโนโลยี 
       LTECH หมายถึง  องคประกอบยอย  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
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 1.2   สัญลักษณที่ใชแทนตวัแปรที่สังเกตได 
     ตวัแปรที่สงัเกตได  จํานวนทั้งสิ้น  62  ตัวแปร  ซ่ึงแยกออกเปน  แตละ
องคประกอบดังน้ี 
       1)   องคประกอบโครงสรางขององคการ  ประกอบดวย 
     ST1   หมายถึง ตวับงชีต้วัที ่1 มีลักษณะเปนแนวราบ  
     ST2   หมายถึง ตวับงชีต้วัที ่2 มีชวงชัน้การบังคับบญัชานอย 
     ST3   หมายถึง ตวับงชีต้วัที ่3  มีการติดตอสัมพันธกนัภายใน 
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอยางสะดวก 
      ST4   หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที ่4 โครงสรางของสถานศึกษาตอง 
กระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกบุคลากรรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 
                  2)   องคประกอบวิสัยทัศนองคการ  ประกอบดวย 
                             VS1   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่ 1 วิสัยทศันของสถานศึกษาตอง 
เกิดจากบุคลากร  ผูนําของสถานศึกษา  ผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดขึ้นมา 
                             VS2   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่  2  วิสัยทศันตองสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
                             VS3   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่  3  วิสัยทศันตองคํานึงถึงผูเรียน 
เปนอันดับแรก 
                             VS4   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่  4  วิสัยทศันมีขอบเขตชัดเจน 
สามารถนําไปสูการปฏิบตัิได 
                             VS5   หมายถงึ  ตัวบงชีต้ัวที่  5  วิสัยทศันของสถานศึกษาจะตอง
กอใหเกิดความรวมมือของสมาชิก.นสถานศึกษาที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลตุามวิสยัทัศนน้ัน 
       3)   องคประกอบวัฒนธรรมองคการ   ประกอบดวย 
       CT1   หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที ่ 1  สถานศึกษามีวฒันธรรมแบบเปดเผย
ไววางใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
       CT2   หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที่  2  สถานศึกษามีคานิยมรวมมือกัน 
ทํางานเปนทมี 

      CT3   หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที่  3  สถานศึกษาสงเสริมการคิดริเริ่ม 
กลาคิดกลาทาํในสิ่งใหม ๆ และกลาเผชญิกับการเปลีย่นแปลง 
       CT4   หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที่  4  สถานศึกษาสรางจุดมุงหมายรวมกัน 
ในการพัฒนาการเรียนรู 
       CT5   หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที่  5  เนนการปรับปรุงการทํางานอยาง 
ตอเน่ือง 
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      4) องคประกอบกลยทุธองคการ   ประกอบดวย 
  STR1   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่ 1 สรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสวน 
และทุกระบบยอยของสถานศึกษา 
  STR2   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่ 2 ใหความสําคัญและรางวัลแกบุคลากร 
และทีมงานทีเ่รียนรูและสรางสิ่งใหม 
  STR3   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่  3  มีการวัดผลงานทีเ่กิดขึ้นจากการ 
เรียนรู 
  STR4   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่  4  จัดเวลาแกบุคลากรและทีมงานใน 
การเรียนรูสิ่งใหม 
  STR5   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่  5   สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและ 
สถานที่ทีเ่อ้ือสําหรับการเรยีนรู 
  STR6   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที่  6  ใชการเรียนรูของบุคคล ทีมงานใน 
การสรางความสําเร็จกับสถานศึกษา 
      5) องคประกอบภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ  ประกอบดวย 
  TL1   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที่  1  ผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีอิสระใน 
การทาํงาน 
  TL2   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 2  ผูนําจะสงเสริมใหผูตามไดพัฒนา 
ตนเอง 

TL3   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 3  ผูนํามีความเปนมิตรกับผูตามใช 
วิธีการแบบไมเปนทางการกับผูตาม 
  TL4   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 4  ผูนําเปนแบบอยางของความซื่อสัตย 
ความยตุิธรรม 

TL5   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 5  ผูนํามีมาตรฐานสูงในการปฏิบตัิงาน 
TL6   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่6 ผูนํามีความสามารถในการแกปญหา 

ตาง ๆ 
TL7   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 7  ผูนํายัว่ยุผูใตบังคับบัญชาดวยการ 

แนะนําชวยเหลือ  สนับสนุน ยกยองยอมรับและเปดใจกวาง 
TL8   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 8  ผูนําแลกเปลี่ยนความรู ความชํานาญ 

กับผูใตบังคบับัญชา 
TL9   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 9  ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ัน 

กระตือรือรน 
TL10  หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 10  ผูนําตระหนักในศกัดิ์ศรีของบุคคล 

และมีความภักดี 
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      6) องคประกอบระดับการเรียนรู   ประกอบดวย 
  LLV1  หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 1  การเรยีนรูในสถานศึกษาทีเ่ปน 
องคการแหงการเรียนรู  มี 5 ระดับ  คือ 1) การเรียนรูระดับบุคคล 2) การเรียนรูระดับทีมงาน 
3)การเรียนรูระดับกลุมงาน  4) การเรียนรูระดับองคการและ 5) การเรียนรูระหวางองคการ 
  LLV2  หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 2  การเรยีนรูในแตละระดับตองอาศยั 
การเรียนรูในระดับบุคคลเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู 
  LLV3  หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 3  สถานศึกษามีการเรยีนรูโดยการ 
บูรณาการการเรียนรูของบคุคล  การเรียนรูทีมงาน การเรียนรูในระดับกลุมงานเขาดวยกัน 
      7) องคประกอบรูปแบบการเรียนรู  ประกอบดวย 
  LT1   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 1  รูปแบบการเรียนรูของสถานศึกษาที่ 
 เปนองคการแหงการเรียนรูมี 4 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนองคการ 2) การเรียนรู
อนาคตจากการคาดการณ  3) การเรียนรูวิธีการเรียนรู และ 4)การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ
  LT2   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 2   บุคลากรและสถานศึกษาใช 
การเรียนรูจากประสบการณทั้งของบุคคลและองคการเพื่อปรับใหเขากับการเปลีย่นแปลง 
  LT3   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 3   บุคลากรและสถานศึกษาใชการ 
คาดการณอนาคตเปนวธิีการเรียนรูที่จะวางแผนอนาคตของสถานศกึษา 
  LT4   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 4  บุคลากรและสถานศึกษาแสวงหา 
วิธทีี่จะเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  LT5   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 5   สถานศึกษาใชการปฏิบตัิงานเปน 
วิธีการเรียนรู 
      8) องคประกอบวินัยในการเรียนรู   ประกอบดวย 
  LDP1  หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 1  วินัยในสถานศึกษาที่เปนองคการ 
แหงการเรียนรูมี  5  รูปแบบ  คือ  1)การคดิเชิงระบบ 2) การพัฒนาแบบแผนความคิด 
 3)การเรียนรูเปนทีม  4) สรางวิสัยทศันรวมและ5)ความรอบรูสวนตน 

 LDP2   หมายถึง  ตัวบงชีต้ัวที ่ 2  สถานศึกษาสงเสรมิใหบุคลากรมี 
การพัฒนาความคิดเชิงระบบ 
  LDP3  หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 3  สถานศึกษามีการพฒันาแบบแผน 
ความคิดของบุคคลใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคและเปาหมายของสถานศึกษา 
  LDP4 หมายถึง ตวับงชีต้วัที่ 4 สถานศึกษามกีารสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ
การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
  LDP5  หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 5  สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคคล 
พัฒนาวิสัยทศันสวนตนมาบูรณาการเปนวิสัยทศันรวมของสถานศกึษา 
  LDP6 หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 6   สถานศึกษาสงเสรมิใหบุคคลพฒันา 
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ความรู ความสามารถ ของตนเพื่อบรรลวุิสัยทศัน  ของตนเองและของสถานศึกษา 
      9) องคประกอบการแสวงหาความรู  ประกอบดวย 
  KA1   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 1  มีการแสวงหาความรูจากแหลงความรู 
ภายในสถานศึกษา 
  KA2   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 2  มีการแสวงหาความรูจากแหลงความรู 
ภายนอกสถานศึกษา 
  KA3   หมายถึง  ตัวบงชีต้วัที ่ 3  ใชวิธกีารแสวงหาความรูอยาง 
หลากหลาย 
      10) องคประกอบการสรางความรู  ประกอบดวย 
  KC1   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 1  สถานศึกษามีการรวบรวมความรูใหม 
สมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
  KC2   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 2   สถานศึกษามีการรวบรวมและพัฒนา 
ความรูใหมอยางตอเน่ือง 
  KC3   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 3  บุคลากรและสถานศึกษาสรางความรู 
ใหมโดยวิธีการที่หลากหลาย 
      11) องคประกอบการถายโอนและใชความรู   ประกอบดวย 
  KT1   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 1  บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษามี 
 การถายโอนความรูที่ไดมาซึ่งกันและกัน 
  KT2   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 2  บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษา 
 นําความรูที่ไดมาใชประโยชนในการปฏบิัติงาน 
  KT3   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 3  มีการใชวธิีการและเครื่องมือที่หลาก 
 หลายในการถายโอนและใชประโยชนจากความรู 
      12) องคประกอบการจดัเก็บความรู   ประกอบดวย 
  KS1   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 1  มีการจัดเก็บความรูเปนระบบ 
 สามารถคนหาไดงาย 
  KS2   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 2  สามารถใชความรูไดถูกตอง รวดเร็ว 
 และทันเวลา 
  KS3   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่ 3  มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บความรู 
  KS4   หมายถึง   ตัวบงชี้ตวัที ่4 ความรูที่จัดเก็บไดรับการปรับปรงุและ 
 นํามาใชอยางตอเน่ือง 
     13) องคประกอบการใชเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู  ประกอบดวย 
  LTECH1  หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที ่ 1  บุคลากรในสถานศึกษาไดใช 
 เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู 
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  LTECH2  หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที ่ 2  สถานศึกษามีการสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
  LTECH3  หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที ่ 3  สถานศึกษามีการปรับปรุง 
 เทคโนโลยใีหทันสมัยและพรอมสําหรับการปฏิบตัิงานและการเรยีนรูอยูเสมอ 
  LTECH4  หมายถึง  ตวับงชี้ตวัที ่ 4  สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุคลากรสราง
สารสนเทศใหม  เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
  LTECH5 หมายถึง  ตัวบงชี้ตวัที ่5 สถานศึกษามีการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพือ่ประโยชนในทางการบริหารสถานศึกษา 
 1.3   สัญลักษณที่ใชแทนคาและความหมายทางสถติ ิ ประกอบดวย 
     X  หมายถึง  คาเฉลีย่ 
       S.D. หมายถึง  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
       GFI หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness   of  Fit   
Index) 
        AGFIหมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนทีป่รับแกแลว ( Adjusted   
Goodness   of  Fit  Index) 
        df หมายถึง  ชั้นแหงความเปนอิสระ 
        p หมายถึง  ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ

      b หมายถึง  นํ้าหนักองคประกอบ 
     FS หมายถึง  สัมประสทิธิ์คะแนนองคประกอบ 
     SE หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard  Error) 

ของน้ําหนักองคประกอบ 
                  หมายถึง  ตัวแปรที่สังเกตได 
                  หมายถึง  องคประกอบยอย  (ตัวแปรแฝง) 
          หมายถึง  องคประกอบหลัก  (ตัวแปรแฝง) 
                           หมายถึง  ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตวัแปรตนกบั 
ตัวแปรตาม หัวลูกศรแสดงทิศทางของอทิธิพล 
                              หมายถึง  สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
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ผลการวเิคราะหขอมูลเพือ่พัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู และ 
        ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู 
        กับขอมูลเชงิประจักษ 
  

การวิเคราะหในตอนนี้เปนไปตามวตัถปุระสงคของการวิจัย  ในการพัฒนาตัวบงชีร้วม
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  และทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางความเปน
องคการแหงการเรียนรู   ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  มีรายละเอียดการ
นําเสนอ  3  ตอน  ดังน้ี 
  

ตอนที่  1   การนําเสนอโมเดลโครงสรางเชงิเสน  ตัวบงชี้รวมความเปนองคการ 
        แหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
 

  จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  ผูวิจัยไดตวัแบบเชิง
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู   ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดภาคใต  ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตวับงชี้  ดังน้ี 
  1)   องคประกอบหลักดานองคการ   มีองคประกอบยอยจํานวน  4   
องคประกอบ  มีตัวบงชี้เด่ียว  จํานวน  20  ตัว 
  2)   องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา   มีองคประกอบยอยจํานวน  1   
องคประกอบ  มีตัวบงชี้เด่ียว  จํานวน  10  ตัว 
  3)   องคประกอบหลักดานการเรียนรู  มีองคประกอบยอยจํานวน  3   
องคประกอบ  มีตัวบงชี้เด่ียว  จํานวน  14  ตัว 
  4)   องคประกอบหลักดานการจัดการความรู  มีองคประกอบยอยจํานวน  4   
องคประกอบ  มีตัวบงชี้เด่ียว  จํานวน  13  ตัว 
  5)   องคประกอบหลักดานเทคโนโลย ี   มีองคประกอบยอยจํานวน  1   
องคประกอบ  มีตัวบงชี้เด่ียว  จํานวน  5  ตัว 
  จากองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  ตัวบงชี ้ สามารถเขียนเปนโมเดล
โครงสรางเชิงเสน  ตัวบงชีร้วมความเปนองคการแหงการเรียนรู    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดภาคใต  ดังแสดงในภาพประกอบดังน้ี 
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 ST3  
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ภาพประกอบ  15  โมเดลโครงสรางเชิงเสนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม 
        ของตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 
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 การวิเคราะหโมเดลตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  ในครั้งน้ีใชเทคนิคการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor  Analysis : CFA)  โดยใชโปรแกรมลิสเรล   เหตุผลที่ผูวิจัยใชการวเิคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันแทนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exproratory  Factor  Analysis  :  EFA)  
มี  3  ประการ  คือ 1)  การวิเคราะหครัง้น้ีมีโมเดลทางทฤษฎีที่ตองการตรวจสอบวาโมเดลและ
ขอมูลมีความสอดคลองกันเพียงใด   ซ่ึงการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเหมาะสําหรับ
การศึกษาคณุลักษณะที่ยังไมมีทฤษฎีหรือโมเดลการวดั  2)  การวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันมีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตนใหสอดคลองกับขอมูลตามสภาพที่เปนจรงิ   ทําใหผล
การวิเคราะหมีความถูกตองมากขึ้น   แตกตางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจซึง่มี
ขอตกลงเบื้องตนที่เขมงวด  และไมตรงกับสภาพความเปนจริง  เชน  ความคลาดเคลื่อนตอง
เปนอิสระตอกนั   เปนตน  3)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัจะแปลความหมายไดงาย
และมีความถกูตอง  เพราะมีคาสถติิที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน  (goodness  of   
fit  test)   ระหวางโมเดลกับขอมูลเชงิประจักษ  รวมทั้งมีการทดสอบนัยสําคัญทางสถติิของ
นํ้าหนักองคประกอบทุกคาดวย   สวนการวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจจะใหคาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทุกตวั  เม่ือนําผลไปใชตองกําหนดจํานวนองคประกอบตาม
ผลการวเิคราะห  เชน  การใชองคประกอบตองมีคาไอเกน  (eigen  value)  สูงกวา  1  และ
เลือกใชนํ้าหนกัองคประกอบตวัแปรที่มีคาสูงกวา 0.30  วิธีการดังกลาวทําใหความคลาดเคลื่อน  
ในการแปลผลการวิเคราะหเพราะไมนําคาน้ําหนักองคประกอบทีต่่ํากวา  0.30  มาใช  และยังไม
มีหลักในการ 
แปลผล เพราะผลการวิเคราะหจะรายงานความสัมพันธระหวางตวัแปรและองคประกอบไดทั้ง ๆ 
ที่นํ้าหนักองคประกอบนั้นไมมีนัยสําคัญ (Bollen,1989; Long, 1983;., Joreskog & Sorbom, 
1989 ;  นงลักษณ   วิรัชชยั,  2538)   
 การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในจังหวัดภาคใตน้ี  มีความจําเปนตองวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม  (third  
order  confirmatory   factor  analysis)    เน่ืองจากโมเดลลิสเรลแบบมตีวัแปรแฝงของความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนโมเดลทีเ่ปนแบบการวิเคราะห 
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม    เน่ืองจากโปรแกรม  LISREL   สามารถวิเคราะห 
องคประกอบไดอันดับที่หน่ึง  และสองเทานั้น  ดังน้ันจึงตองแบงการวเิคราะหออกเปน  2 ตอน  
คือ 
 1)  วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสรางสเกลองคประกอบยอยขึ้นกอน  โดยจัด
ตัวบงชี้เด่ียวเขาวิเคราะหตามกรอบทฤษฎี  5  โมเดลดังน้ี  
      (1)   โมเดลองคการ  มีตัวแปรเดี่ยว  20  ตัว  เพ่ือสรางสเกลองคประกอบยอย  
จํานวน  4  องคประกอบ 
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       (2)   โมเดลภาวะผูนํา  มีตัวแปรเดี่ยว  10  ตัว  เพ่ือสรางสเกลองคประกอบยอย  
จํานวน  1  องคประกอบ 
       (3)   โมเดลการเรียนรู  มีตัวบงชีเ้ด่ียว  14  ตวั  เพ่ือสรางสเกลองคประกอบยอย  
จํานวน  3  องคประกอบ 
       (4)   โมเดลการบริหารจัดการความรู  มีตัวบงชีเ้ด่ียว  13  ตัว  เพ่ือสรางสเกล 
องคประกอบยอย  จํานวน  4  องคประกอบ 
       (5)   โมเดลเทคโนโลย ี มีตัวบงชีเ้ด่ียว  5  ตวั  เพ่ือสรางสเกลองคประกอบยอย   
จํานวน  1  องคประกอบ 
 2)   วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือพัฒนาตัวบงชีร้วมความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต    โดยนําสเกลองคประกอบ
ยอย  ตัวบงชีร้วมความเปนองคการแหงการเรียนรูจํานวน  1  สมการ 
 รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลปรากฎในตอนที ่ 2 และ  3 
 
 ตอนที่  2  ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัเพื่อสรางสเกลองคประกอบ 
         การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัในขั้นตอนนี ้   มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบ
ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดภาคใตกบัขอมูลเชิงประจักษ   และเพื่อสรางสเกลองคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือพัฒนาเปนตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต 
         ผูวิจัยกาํหนดโมเดลโครงสรางเชิงเสนสําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิง 
ยืนยัน  5  โมเดลเพื่อสรางสเกลองคประกอบตามภาพประกอบ  16 – 20  ดังน้ี 
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ภาพประกอบ   16   โมเดลโครงสรางเชิงเสนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดล 
        องคการ 
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ภาพประกอบ   17   โมเดลโครงสรางเชิงเสนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ 
            โมเดลภาวะผูนํา 
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 LV1   
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 LV3  

 

LV 
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ภาพประกอบ   18   โมเดลโครงสรางเชิงเสน  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั 
             ของโมเดลการเรียนรู 
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ภาพประกอบ   19    โมเดลโครงสรางเชงิเสนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
               ของโมเดลการจัดการความรู 
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ภาพประกอบ   20   โมเดลโครงสรางเชิงเสนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
               ของโมเดลเทคโนโลย ี
 
 
 กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจาก
กลุมตวัอยาง   ไดแกคาสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตวับงชี้ดังแสดงใน
ตาราง  24  ดังน้ี 
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ตาราง 22 คาสถิติพ้ืนฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของตัวบงชี ้
     ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต 
     ของกลุมตัวอยาง 
 

 
องคประกอบ
หลัก 

 
   
องคประกอ
บ 
  ยอย 

 
ตัวบงชี ้

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ดาน 1.   มีลักษณะเปนแนวราบ    4.10 .54 มาก 
องคการ 2.   มีชวงชั้นการบังคับบัญชานอย 4.05 .67 มาก 
 3.   มีการติดตอสัมพันธกันภายใน

องคการและภายนอกสถานศึกษา
อยางสะดวก 

4.26 .74 มาก 

 

1.1  
โครงสราง 
ของ 
องคการ 

4.   โครงสรางของสถานศกึษาตอง 
กระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจแกบุคลากรรวมถึงผู
มีสวนไดเสีย 

4.20 .60 มาก 

 1.   วิสัยทัศนขององคการตองเกิด
จากบุคลากร ผูนํา ดานองคการผูมี
สวนไดสวนเสยีรวมกันกําหนดขึ้นมา 

4.10 .54 มาก 

 2.   วิสัยทัศนตองมุงสรางความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

4.15 .65 มาก 

 3.   วิสัยทัศนตองคํานึงถึงผูเรียนเปน
อันดับแรก 

4.43 .50 มาก 

 4.   วิสัยทัศนมีขอบเขตชัดเจน 
สามารถนําไปสูการปฏิบตัิได 

4.15 .65 มาก 

 

1.2  
วิสัยทศัน 
องคการ 

5.   วิสัยทัศนขององคการจะตอง
กอใหเกิดความรวมมือของสมาชิกใน
สถานศึกษาทีจ่ะปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุ
ตามวสิัยทัศนน้ัน 

3.93 .40 มาก 
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ตาราง  22  (ตอ)   

 
องคประกอบ
หลัก 

    
   
องคประกอ
บ 
   ยอย 

 
ตัวบงชี ้

 
 

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 1.   สถานศึกษามีวัฒนธรรมแบบ
เปดเผยไววางใจยอมรับและสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน   

4.05 .59 มาก 

 2.   สถานศึกษามีคานิยม รวมมือกัน 
ทํางานเปนทมี 

4.01 .63 มาก 

 3.   สถานศึกษาสงเสริมการคิดริเริ่ม  
กลาคิดกลาทาํในสิ่งใหม ๆ และกลา
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

4.05 .59 มาก 

 

1.3 
วัฒนธรรม 
องคการ 

4.   สถานศึกษาสรางจุดมุงหมาย
รวมกันในการพัฒนาการเรียนรู 

4.10 .62 มาก 

  5.   เนนการปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเน่ือง 

4.05 .59 มาก 

 1.   สรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุก
สวนและทุกระบบยอยขององคการ 

4.05 .67 มาก 

 2.   ใหความสําคัญและรางวัลแก 
บุคลากรและทีมงานที่เรียนรูและสราง 
สรรคสิ่งใหม 

4.02 .63 มาก 

 3.   มีการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจากการ 
เรียนรู 

4.10 .62 มาก 

 

1.4 
กลยุทธ 
องคการ 

4.   จัดเวลาแกบุคลากรและทีมงานใน 
การเรียนรูสิ่งใหม 

4.16 .65 มาก 

  5.   สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
และสถานที่ทีเ่อ้ือสําหรับการเรียนรู 

4.05 .59 มาก 

  6.   ใชการเรยีนรูของบุคคลทีมงานใน 
การสรางความสําเร็จกับสถานศึกษา 
 

4.09 .45 มาก 
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ตาราง   22  (ตอ) 
 

 
องคประกอบ
หลัก 

 
  
องคประกอ
บ 
  ยอย 

 
ตัวบงชี ้

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 

2. ดาน 
ภาวะผูนํา 

1.   ผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีอิสระใน 
การทํางาน 

4.10 .62 มาก 

 2.   ผูนําจะสงเสริมใหผูตามไดพัฒนา 
ตนเอง 

4.05 .59 มาก 

 3.   ผูนํามีความเปนมิตรกบัผูตามใช
วิธีแบบไมเปนทางการกับผูตาม 

4.16 .52 มาก 

 

2.1  
ภาวะผูนํา 
แบบเปลี่ยน
สภาพ 

4.   ผูนําเปนแบบอยางของความ 
ซ่ือสัตยความยุติธรรม 

4.10 .65 มาก 

 5.ผูนํามีมาตรฐานสูงในการปฏิบตัิงาน 4.35 .65 มาก 
 6.   ผูนํามีความสามารถในการ 

แกปญหาตาง ๆ 
4.00 .54 มาก 

 7.   ผูนํายั่วยผุูใตบังคับบัญชาดวย
การแนะนําชวยเหลือ สนับสนุน  
ยกยอง ยอมรับ และ  เปดใจกวาง 

4.12 .45 มาก 

 8.  ผูนําแลกเปลี่ยนความรู 
ความชํานาญกับผูใตบังคบับัญชา 

4.05 .59 มาก 

 

 

9.  ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ัน  
กระตือรือรน 

4.05 .59 มาก 

 
 

 10.  ผูนําตระหนักในศักดิ์ศรีของ
บุคคล  และมีความภักดี 
 

4.05 .63 มาก 
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ตาราง   22  (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

  
องคประกอบ   
ยอย 

ตัวบงชี ้ X S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

3. ดาน 
การเรียนรู 

1.   การเรียนรูในองคการแหงการ
เรียนรู มี  5  ระดับ คือ 

1)  การเรียนรูระดับบุคคล 
2)  การเรียนรูระดับทีม 
3)  การเรียนรูระดับกลุมงาน 
4)  การเรียนรูระดับองคการ 

     5)  การเรียนรูระหวางองคการ 

4.19 .67 มาก 

 2.   การเรียนรูในแตละระดับตอง
อาศัยการเรียนรูในระดับบคุคลเปน
พ้ืนฐานในการเรียนรู 

4.03 .48 มาก 

 

3.1  
ระดับ 
การเรียนรู 

3.  สถานศึกษามีการเรียนรูโดยการ 
บูรณาการการเรียนรูของบคุคล   
การเรียนiรูระดับทีมงาน การเรียนรูใน
ระดับกลุมงาน เขาดวยกัน 

4.05 .59 มาก 

 1.  รูปแบบการเรียนรูของสถานศึกษา
มี 4 รูปแบบ  คือ 

1) การเรียนรูเพ่ือปรับเปลีย่น 
   องคการ 
2) การเรียนรูอนาคตจากการ 
    คาดการณ 
3) การเรียนรูวิธีการเรียนรู 
4) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ  

4.12 .55 มาก 

 

3.2  
รูปแบบ 
การเรียนรู 

2. บุคลากรและองคการใชการเรียนรู 
จากประสบการณทั้งของบุคคลและ
องคการเพื่อปรับใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลง 

4.13 .56 มาก 
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ตาราง   22  (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

  
องคประกอบ 
  ยอย 

 
ตัวบงชี ้

 
X 

 
S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

 3.   บุคลากรและสถานศึกษาใชการ 
คาดการณอนาคตเปนวธิีการ 
เรียนรูที่จะวางแผนอนาคตของ
สถานศึกษา 

4.04 .60 มาก 

 4.    บุคลากรและสถานศึกษา
แสวงหาวธิีที่จะเรียนรูจากแหลง
เรียนรู 
ตาง ๆทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 

4.02 .53 มาก 

 

 

5.   สถานศึกษาใชการปฏบิัติงานเปน
วิธีการเรียนรู 

4.12 .55 มาก 

 1.   วินัยในสถานศึกษาที่เปนองคการ
แหงการเรียนรูมี  5  รูปแบบ  คือ 

1)  การคิดเชงิระบบ 
2)  การพัฒนาแบบแผนความคิด 
3)  การเรียนรูเปนทีม 
4)  สรางวิสัยทัศนรวม 

     5)  ความรอบรูสวนตน 

4.20 .54 มาก 

 

3.3  
วินัยในการ
เรียนรู 

2.   สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรม ี
การพัฒนาความคิดเชิงระบบ 

4.10 .43 มาก 

  3.   สถานศึกษามีการพัฒนาแบบ
แผนความคิดของบุคคลเพือ่ให 
สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของสถานศึกษา 

4.01 .55 มาก 

  4.   สถานศึกษามีการสงเสริมให
บุคลากรมีทักษะการเรยีนรูรวมกัน  
เปนทีม 

4.10 .53 มาก 
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ตาราง  22  (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

   
องคประกอ
บ 
  ยอย 

 
ตัวบงชี ้

 
X 

 
S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

 5.  สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคคล
พัฒนาวิสัยทศันสวนตนมาบูรณาการ
เปนวิสยัทัศนรวมของสถานศึกษา 

4.10 .53 มาก 

 

 

6.  สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคล
พัฒนาความรู  ความสามารถ  ของ
ตนเพื่อบรรลวุิสัยทศันของตนเอง    
และของสถานศึกษา 

4.05 .49 มาก 

4. ดานการ 
จัดการ 

1.   สถานศึกษามีการรวบรวมความรู
ใหมสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

4.09 .61 มาก 

ความรู 

4.1  
การแสวง 
หาความรู 2.   สถานศึกษามีการรวบรวมและ

พัฒนาความรูใหมอยางตอเน่ือง 
4.05 .59 มาก 

  3.   บุคลากรและองคการสรางความรู 
ใหมโดยวิธีการที่หลากหลาย 

4.10 .53 มาก 

 1.   สถานศึกษามีการรวบรวมความรู
ใหมสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

4.17 .58 มาก 

 

4.2  
การสราง 
ความรู 2.   สถานศึกษามีการรวบรวมและ

พัฒนาความรูใหมอยางตอเน่ือง 
4.10 .62 มาก 

  3.   บุคลากรและสถานศึกษาสราง
ความรูใหม 

4.07 .51 มาก 

 1.   บุคลากรและทีมงานใน
สถานศึกษามกีารถายโอนความรูที่ได 
มาซึ่งกันและกัน 

4.05 .58 มาก 

 
 
 

4.3   การ 
ถายโอน 
และการใช 
ความรู 
 

2  บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษา
นําความรูที่ไดมาใชประโยชนในการ
ปฏิบตัิงาน 

4.04 .48 มาก 
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ตาราง 22 ตอ) 
 
 
องคประกอบ
หลัก 

 
   
องคประกอ
บ 
   ยอย 

 
ตัวบงชี ้

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

  3.มีการใชวธิกีารและเครื่องมือที่
หลากหลายในการถายโอนและใช
ความรู 

4.10 .53 มาก 

 4.4การ
จัดเก็บ
ความรู 

1.มีการจัดเก็บความรูเปนระบบ
สามารถคนหาไดงาย 

4.10 .53. มาก 

  2.  สามารถใชความรูไดถกูตอง 
รวดเรว็และทนัเวลา 

3.99 .53 มาก 

 3.  มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บ 
ความรู 

3.95 .38 มาก 

 

 

4.  ความรูที่จัดเก็บไดรับการปรับปรุง 
และนํามาใชอยางตอเน่ือง 

3.97 .48 มาก 

5.  ดาน
เทคโนโลย ี

5.1  การใช
เทคโนโลย ี

1.  บุคลากรในสถานศึกษาไดใช
เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู 

4.02 .59 มาก 

 เพ่ือการ
เรียนรู 

2.  สถานศึกษามีการสนับสนุน
งบประมาณในการ จัดหา เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู 

3.92 .38 มาก 

  4.  สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากร  
สรางสารสนเทศใหม ๆ เพ่ือการ
ปฏิบตัิงานและการเรียนรู 

4.42 .52 มาก 

  5.  สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ประโยชนใน ทางการ
บริหารสถานศึกษา 
 

4.02 .46 มาก 
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จากตาราง  22  แสดงวากลุมตวัอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 
ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตอยูในระดบั
มาก ทุกตัวบงชี้  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา องคประกอบหลกั องคประกอบ
ยอย และตวับงชี้มีความเหมาะสม สอดคลอง สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 
 หลังจากนั้นผูวิจัยไดพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวับงชี้เด่ียวในแตละ
โมเดลซ่ึงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสัน แสดงในตาราง  23 – 27 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  23   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  ของตัวบงชี้    ขององคประกอบยอยในโมเดลองคการ 
 

ตัว
บงชี้ 

ST1 ST2 ST3 ST4 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 STR1 STR2 STR3 STR4 STR5 STR6 

ST1 1.00                    
ST2 .68** 1.00                   
ST3 .43** .35** 1.00                  
ST4 .71** .66** .43** 1.00                 
VS1 .93** .68** .24** .71** 1.00                
VS2 .53** .57** .31** .69** .53** 1.00               
VS3 .10** .24** .43** .11** .10** .71** 1.00              
VS4 .67** .56** .34** .95** .67** .54** .17** 1.00             
VS5 .36** .34** .88** .42** .36** .19** .32** .56** 1.00            
CT1 .93** .75** .42** .68** .93** .50** .42** .63** .32** 1.00           
CT2 .59** .83** .43** .53** .59** .73** .27** .49** .34** .54** 1.00          
CT3 .62** .50** .37** .40** .62** .37** .23** .38** .32** .42** .67** 1.00         
CT4 .71** .40** .43** .62** .71** .34** .19** .58** .31** .53** .63** .80** 1.00        
CT5 .77** .58** .38** .68** .77** .51** .28** .64** .38** .71** .81** .71** .80** 1.00       
STR1 .82** .88** .36** .60** .82** .45** .19** .56** .34** .88** .71** .50** .58** .88** 1.00      
STR2 .73** .89** .49** .53** .73** .45** .16** .49** .28** .80** .75** .53** .63** .80** .82** 1.00     
STRr3 .71** .944** .29** .48** .71** .34** .26** .46** .31** .66** .63** .80** .74** .80** .70** .76** 1.00    
STR4 .67** .701** .43** .57** .67** .42** .22** .54** .37** .50** .72** .76** .82** .76** .67** .48** .57** 1.00   
STR5 .77** .550**  .48** .68** .77** .51** .28** .64** .38** .71** .81** .71** .80** .83** .88** .80** .80** .76** 1.00  
STR6 .78** .879** .70** .67** .78** .46** .70** .63** .23** .78** .52** .49** .62** .73** .69** .74** .67** .41** .73** 1.00 

 
**  p < .01 



 
 
 

ตาราง  24  คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสัน  ของตัวบงชี ้ ขององคประกอบยอยในโมเดลภาวะผูนํา 
 

ตัวบงชี ้ TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 
           

TL1 1.00          
TL2 .66** 1.00         
TL3 .22** .25** 1.00        
TL4 .70** .77** .21** 1.00       
TL5 .44** .29** .33** .30** 1.00      
TL6 .73** .93** .31** .84** .36** 1.00     
TL7 .22** .27** .06** .28** .13** .31** 1.00    
TL8 .80** .85** .26** .72** .42** .93** .26** 1.00   
TL9 .80** .85** .25** .90** .42** .93** .27** .85** 1.00  
TL10 .76** .67** .27** .56** .40** .72** .26** .80** .67** 1.00 

           
 
**  p  < .01 
 
 



 
 
 

ตาราง  25   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  ของตัวบงชี้ ขององคประกอบยอยในโมเดลการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้ LLV1 LLV2 LLV3 LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LDP1 LDP2 LDP3 LDP4 LDP5 LDP6 
               

LLV1 1.00              
LLV2 .60** 1.00             
LLV3 .28** .52** 1.00            
LT1 .71** .74** .34** 1.00           
LT2 .47** .84** .74** .65** 1.00          
LT3 .51** .68** .60** .43** .57** 1.00         
LT4 .79** .78** .37** .61** .55** .78** 1.00        
LT5 .49** .56** .43** .68** .60** .40** .57** 1.00       

LDP1 .77** .35** .12** .59** .35** .32** .50** .43** 1.00      
LDP2 .50** .85** .43** .57** .76** .55** .63** .37** .33** 1.00     
LDP3 .39** .56** .42** .26** .32** .60** .62** .21** .09** .62** 1.00    
LDP4 .63** .56** .30** .40** .40** .60** .63** .13** .44** .59** .67** 1.00   
LDP5 .78** .56** .17** .57** .28** .45** .81** .48** .61** .59** .49** .65** 1.00  
LDP6 .72** .62** .16** .45** .33** .66** .88** .35 .51** .66** .72** .72** .91** 1.00 

               

**  p  < .01 



 
 
 

ตาราง  26  คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสัน  ของตัวบงชี ้  ขององคประกอบยอยในโมเดลการจัดการความรู 
 

ตัวบงชี ้ KA1 KA2 KA3 KC1 KC2 KC3 KT1 KT2 KT3 KS1 KS2 KS3 KS4 
              

KA1 1.00             
KA2 .67** 1.00            
KA3 .73** .77** 1.00           
KC1 .90** .65** .74** 1.00          
KC2 .75** .80** .86** .64** 1.00         
KC3 .78** .82** .88** .80** .76** 1.00        
KT1 .91** .56** .61** .85** .66** .65** 1.00       
KT2 .48** .69** .55** .50** .64** .59** .51** 1.00      
KT3 .57** .50** .83** .63** .71** .75** .61** .55** 1.00     
KS1 .83** .60** .65** .90** .56** .70** .77** .55** .47** 1.00    
KS2 .61** .64** .52** .48** .75** .55** .63** .72** .52** .34** 1.00   
KS3 .65** .66** .74** .70** .64** .77** .67** .81** .74** .74** .48** 1.00  
KS4 .68** .70** .78** .73** .67** .82** .71** .64** .78** .58** .58** .80** 1.00 

              
 

**  p < .01 
 



 
 
 

ตาราง  27   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  ของตัวบงชีข้ององคประกอบยอยในโมเดลเทคโนโลย ี
 

ตัวบงชี ้ LTECH1 LTECH2 LTECH3 LTECH4 LTECH5 
      

LTECH1 1.00     
LTECH2 .16** 1.00    
LTECH3 .52** .22** 1.00   
LTECH4 .15** .42** .17** 1.00  
LTECH5 .36** .29** .66** .60** 1.00 

      
 
**  p  <  .01 
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 จากนั้นผูวิจัยพิจารณาคาสถิต ิ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรและ
คาดัชนี ไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของขอมูลที่จะนําไปวเิคราะห
องคประกอบ ผลการวเิคราะห ปรากฏผล ดังน้ี 
 
ตาราง   28   คาสถิต ิ Bartlett  ดัชนี ไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน ของโมเดล 
              

 
โมเดล 

 

Bartett’s  test of 
Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin 
Measure  of  sampling 

Adequacy  (MSA) 
    
องคการ 10,805.771 .000 0.859 
ภาวะผูนํา 4,301.447 .000 0.847 
การเรียนรู 7,970.508 .000 0.899 
การจัดการความรู 8,437.727 .000 0.910 
เทคโนโลย ี 475.344 .000 0.928 
    

 
จากตาราง  28 แสดงวา คาสถิต ิBartlett’s test of Spericity มีคาเทากับ 10,805.771, 

4,301.477, 7,970.508, 8,437.727 และ 475.344 ตามลําดับ ซ่ึงทกุโมเดลมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .001  แสดงวาตวับงชี้ทั้งหมดมีความสัมพนธรวมกัน สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบ
ได  เม่ือพิจารณาคาดัชนี ไกเซอร – ไมเออร – ออลคิน (MSA) มีคาเทากับ 0.859 , 0.847, 
0.899, 0.910 และ 0.928  ซ่ึงทุกโมเดลมีคามากกวา 0.80 แสดงวาขอมูลมีความเพียงพอ 
เหมาะสมสําหรับการวเิคราะหองคประกอบ 
 ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล   เพ่ือสรางสเกล 
องคประกอบ   จากตัวบงชี ้   62  ตวับงชี้  ตามโมเดลยอยตาง ๆ ทั้ง  5 โมเดล  มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
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2.1   โมเดลองคการ 
      ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองคการ แสดงไดตามลําดับดังน้ี  

 
ตาราง 29  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั  โมเดลองคการ 
 

 
องคประกอบ 

นํ้าหนัก 
องคประกอบ 

b(SE) 

สปส.คะแนน 
องคประกอบ 

 

ความคลาดเคลื่อน
ของตัวบงชี ้  

องคประกอบยอยที่  1(OST)    
ST1 .85**(.28) .14 10.27 
ST2 .83**(.28) .04 10.31 
ST3 .87**(.25) .02 10.78 
ST4 .75**(.27) .04 10.44 

องคประกอบยอยที่  2(OVS)    
VS1 .86**(.30) .15 10.26 
VS2 .62**(.27) .03 10.61 
VS3 .74**(.25) .11 10.94 
VS4 .76**(.28) .04 10.42 
VS5 .52**(.26) .03 10.75 

องคประกอบยอยที่ 3(OCT)    
CT1 .62**(.25) .13 10.59 
CT2 .65**(.25) .03 10.58 
CT3 .80**(.26) .14 10.35 
Ct4 .84**(26) .04 10.30 
CT5 1.00**(.27) .15 9.97 

องคประกอบยอยที่ 4(OSTR)    
STR1 .93**(.27) .05 10.13 
STR2 .90**(.24) .04 10.19 
STR3 .85**(.24) .04 10.28 
STR4 .70**(.24) .03 10.52 
STR5 .94**(.24) .15 10.11 
STR6 .83**(.24) .04 10.30 

Chi-Square = 12.89 df = 164 p= 0.62  
GFI = 0.86 AGFI = 0.72   

** p < .01 
หมายเหตุ คาในวงเล็บคือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(SE)ของน้ําหนักองคประกอบ 
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จากตาราง  29  คา ไค-สแควร (Chi-Square)  มีคาเทากับ  12.89    
 ที่ชั้นแหงความเปนอิสระ  (degrees  of  freedom) เทากับ 164  และมีคาความนาจะเปนเขา
ใกล  1  ( p = 0.62 )  น่ันคือ คาไค-สแควร  ไมมีนัยสาํคัญทางสถติ ิ  และคาดัชนีวัดระดับ 
ความกลมกลนื  (GFI)  รวมทั้งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนทีป่รับแกแลว (AGFI) เขาใกล 1 
(0.86 และ 0.72 ตามลําดับ ) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโมเดลทางทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความ 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 จากนั้นผูวิจัยนําผลการวเิคราะหคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธขององคประกอบยอยทัง้ 4 
องคประกอบในโมเดลองคการเพื่อสรางโมเดลลิสเรล ผลการวิเคราะหคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ 
ปรากฏ ดังน้ี 
 
ตาราง  30  คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางกันของตัวแปร  4  ตวั  ในองคประกอบองคการ 
 

องคประกอบ
ยอย 

OST OVS OCT OSTR 

     
OST 1.00    
OVS .86** 1.00   
OCT .88** .79** 1.00  
OSTR .90** .76** .97** 1.00 

     

 
**p <  .01 
 
 จากตาราง  29  และ  30  สามารถสรางโมเดลองคการไดดังภาพประกอบ 
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 ST1   
 ST2  
 ST3  

 

            OST 

 ST4   
    
 VS1   
 VS2  
 VS3  
 VS4  

 
OVS 

 VS5   
    

 CT1   
 CT2  
 CT3  
 CT4  

 
OCT 

 CT5   
    
 STR1   
 STR2  
 STR3  
 STR4  

 

 
OSTR 

 STR5   
 STR6   

 
 

ภาพประกอบ 21 โมเดลองคการที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 
ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจากตาราง 29 และภาพประกอบ  21 แสดงวา

นํ้าหนักองคประกอบของตวับงชี้ทั้ง  20   ตวับงชี ้   มีคาเปนบวก  มีคาต่ําสุดถงึสูงสุด  ตั้งแต 
.52  ถึง 1.00  และมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .01  ทุกคา   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้  
ตางเปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย ตั้งแตองคประกอบยอยที ่ 1  ถึงองคประกอบยอย
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ที่ 4  น่ันคือ ตัวบงชี ้  ST1 – ST4 เปนตัวบงชี้ทีส่ําคญัขององคประกอบยอยที ่1 โครงสรางของ
องคการ (OST)  ตวับงชี ้VS1 - VS3 เปนตวับงชีท้ี่สาํคัญขององคประกอบยอยที่  2 วิสัยทศัน
องคการ  (OVS) ตัวบงชี ้CT1 - CT5 เปนตวับงชีท้ี่สาํคัญขององคประกอบยอยที่  3 วัฒนธรรม
องคการ (OCT) ตัวบงชี ้STR1  -  STR6  เปนตวับงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยที่  4 
กลยุทธองคการ (OSTR)  
 ผูวิจัยไดนําสมัประสิทธิค์ะแนนองคประกอบ  ที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการสราง
สเกลองคประกอบยอย  เพ่ือใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห เพ่ือพัฒนาเปนตวับงชี้รวม
ความเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป  สําหรับโมเดลองคการไดสเกลองคประกอบยอย  4  ตัว
ดังสมการตอไปน้ี 
 OST  =  .14(ZST1) + .04(ZST2) + .02 (ZST3) + .04 (ZST4) 
 OVS  =  .15(ZVS1) + .03(ZVS2) + .11(ZVS3) + .04(ZVS4) + .03(ZVS5) 
 OCT  =  .13(ZCT1) + .03(ZCT2) + .14(ZCT3) + .04(ZCT4) + .15(ZCT5) 
 OSTR  =  .05(ZSTR1) + .04(ZSTR2) + .04(ZSTR3) + .03(ZSTR4) 

 +.15(ZSTR5) + .04(ZSTR6) 
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2.2   โมเดลภาวะผูนํา 
 ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผูนํา แสดงไดตามลําดับดังน้ี 
 
ตาราง  31  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั  โมเดลภาวะผูนํา 
 

 
องคประกอบ 

นํ้าหนัก 
องคประกอบ 

b(SE) 

 สปส.คะแนน 
องคประกอบ 

 

ความคลาด
เคลื่อนของ 
ตัวบงชี ้  

องคประกอบยอยที่  1 (TL)     
TL1 .55**(.05)  .09 .69 
TL2 .59**(.05)  .10 .65 
TL3 .84**(.04)  .31 .30 
TL4 .87**(.04)  .40 .25 
TL5 .67**(.05)  .14 .55 
TL6 .53**(.05)  .08 .72 
TL7  .35**(.05)  .05 .87 
TL8 .32**(.05)  .04 .90 
TL9 .18**(.05)  .02 .97 
TL10 .13**(.05)  .01 .98 

Chi-Square = 28.59 
GFI           = .78 

df = 35 
AGFI = .66 

p = 1.00   

 
**  p < .01 
 หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SE) 
  

จากตาราง  31  คาไค-สแควร (Chi-Square)  มีคาเทากับ  28.59  ที่ชั้นแหงความเปน
อิสระ (  degrees  of  freedom)  เทากบั  35   และมีความนาจะเปนเทากับ  1  ( p = 1.00 )  
น่ันคือ  คาไค-สแควร  ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI)  และคา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลนืที่ปรับแกแลว  (AGFI)  ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 (.78 และ.66ตามลําดับ ) 
แสดงใหเห็นวา โมเดลภาวะผูนําตามทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูล 
เชิงประจักษ  
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จากตาราง   31   สามารถสรางโมเดลภาวะผูนําไดดังภาพประกอบ 22 
 

     
 
 

TL1    

          
TL2 

      

  
TL3 

      

  
TL4 

    
    

  

 
 

 
TL5 

  
    

 

 
 

 
TL6 

     

           

 
TL 

 
 

 
TL7 

      

 
 

 
TL8 

      

 
 

 
TL9 

      

 
 

 
TL10 

      

 
 

ภาพประกอบ 22 โมเดลภาวะผูนําที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั 
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ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจากตาราง  31  และภาพประกอบ  22   แสดง
วาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง  10   ตัว  มีคาเปนบวก   มีคาต่ําสุดถึงสูงสุด  ตั้งแต .13  
ถึง  .87   และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .01  ทุกคา   ซ่ึงแสดงใหเปนตวับงชีเ้หลานี้ตางเปน
ตัวบงชี้ทีส่ําคญัขององคประกอบยอย   น่ันคือ ตัวบงชี้  TL1 – TL10  เปนตวับงชี้ที่สําคัญของ
องคประกอบยอยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (TL)  
 ผูวิจัยไดนําสมัประสิทธิค์ะแนนองคประกอบ   ที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย    เพ่ือใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห  เพ่ือพัฒนาเปนตัว
บงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป   สําหรับโมเดลผูนําไดสเกลองคประกอบยอย  
1  ตัวดังสมการตอไปน้ี 

TL  =  .09(ZTL1) + .10(ZTL2) + .31(ZTL3) + .40(ZTL4) + .14(ZTL5)  
         + .08(ZTL6) + .05(ZTL7) + .04(ZTL8) + .02(ZTL9) + .01(ZTL10) 
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2.3    โมเดลการเรียนรู 
      ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการเรียนรู แสดงไดตามลําดับ
ดังน้ี 
 
ตาราง   32   ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  โมเดลการเรียนรู 
 

 
องคประกอบ 

นํ้าหนัก 
องคประกอบ 

b(SE) 

สปส.คะแนน 
องคประกอบ 

 

ความคลาด
เคลื่อนของ 
ตัวบงชี ้  

องคประกอบยอยที่ 1 (LLV)    
LLV1 .75**(.07) .11 1.43 
LLV2 .83**(.07) .12 1.32 
LLV3 .49**(.07) .23 1.76 

องคประกอบยอยที่ 2 (LT)    
LT1 .76**(.07) .09 1.42 
LT2 .76**(.07) .09 1.43 
LT3 .75**(.07) .09 1.43 
LT4 .90**(.07) .20 1.20 
LT5 .62**(.07) .10 1.62 

องคประกอบยอยที่ 3 (LDP)    
LDP1 .55**(.08) .07 1.70 
LDP2 .80**(.07) .12 1.36 
LDP3 .68**(.07) .09 1.53 
LDP4 .78**(.07) .11 1.39 
LDp5 .86**(.07) .14 1.27 
LDP6 .92**(.07) .17 1.15 

Chi-Square = 23.87 
GFI           = 0.90 

df = 74 
AGFI =0.86 

 p= 0.63  

 
** p < .01 
หมายเหต ุ   คาในวงเลบ็  คือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SE) ของน้ําหนักองคประกอบ 
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 จากตาราง 32  คาไค-สแควร (Chi-Square)  ซ่ึงมีคาเทากับ  23.87  ที่ชั้นแหงความ
เปนอิสระ (degrees  of  freedom)  เทากบั 74 และ มีความนาจะเปนเขาใกล 1 ( p = .63 )   
น่ันคือ  คาไค-สแควร  ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI)  และคา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลนืที่ปรับแกแลว  (AGFI)  ซ่ึงมีคาเขาใกล  1  ( .90 และ.86  
ตามลําดับ )  แสดงวาโมเดลการเรียนรูทีผู่วิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 จากนั้นผูวิจัยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบยอยทัง้ 3  องคประกอบมา
สรางโมดลการเรียนรู ซ่ึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธปรากฏผล ดังน้ี 
 
ตาราง   33   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันขององคประกอบยอย 3 องคประกอบ 
      ในโมเดลการเรียนรู 
 

องคประกอบ
ยอย 

LLV LT LDP 

    
LLV 1.00   
LT .92** 1.00  

LDP .75** .72** 1.00 
    

  
จากตาราง   32 และตาราง 33  สามารถสรางโมเดลการเรียนรูไดดังภาพประกอบ 23 
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ภาพประกอบ   23   โมเดลการเรียนรูที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั 
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  ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจากตาราง 32 และภาพประกอบ   
23 แสดงวาน้าํหนักองคประกอบของตวับงชี้ทั้ง  14   ตัว  มีคาเปนบวก   มีคาต่าํสุดถึงสูงสุด  
ตั้งแต .49  ถึง  .92   และมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01  ทุกคา   ซ่ึงแสดงใหเปนตวับงชี้
เหลานี้ตางเปนตัวบงชี้ทีส่ําคัญขององคประกอบยอย   ตั้งแตองคประกอบยอยที่ 1  ถึง 
องคประกอบยอยที่  3   น่ันคือ ตัวบงชี ้ LLV 1 – LLV3  เปนตวับงชี้ที่สําคัญขององคประกอบ
ยอยที่  1  (LLV)   ตัวบงชี ้ LT1 LT5  เปนตวับงชีท้ี่สาํคัญขององคประกอบยอยที่  2  (LT)   
ตัวบงชี ้ LDP1 – LDP6  เปนตวับงชีท้ี่สาํคัญขององคประกอบยอยที่  3   
 ผูวิจัยไดนําสมัประสิทธิค์ะแนนองคประกอบ   ที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย     เพ่ือใหไดตัวแปรใหมสําหรบันําไปวิเคราะห     เพ่ือพัฒนาเปน
ตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป สําหรับโมเดลการเรียนรูไดสเกล
องคประกอบยอย  3  ตัวดังสมการตอไปนี้ 

LLV  =  .11(ZLLV1) + .12(ZLLV2) + .23(ZLLV3)  
LT    =   .09(ZLT1) + .09(ZLT2) +.09(ZLT3) + .20(ZLT4) + .10(ZLT5) 
LDP  =   .07(ZLDP1) + .12(ZLDP2) + .09(ZLDP3) + .11(ZLDP4) + .14(ZLDP5) 
                  +.17(LDP6) 
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2.3   โมเดลการจัดการความรู 
    ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการจัดการความรู แสดงได
ตามลําดับดังน้ี 
 
ตาราง  34  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั  โมเดลการจัดการความรู 
 

 
องคประกอบ 

นํ้าหนัก 
องคประกอบ 

b(SE) 

สปส.คะแนน 
องคประกอบ 

 

ความคลาดเคลื่อนของ 
ตัวบงชี ้  

องคประกอบยอยที่ 1 (KA)    
KA1 .86**(.04) .72 .26 
KA2 .81**(.04) .52 .35 
KA3 .88**(.04) .87 .22 

องคประกอบยอยที่ 2 (KC)    
KC1 .83**(.04) .62 .33 
KC2 .88**(.04) .89 .23 
KC3 .86**(.04) .81 .25 

องคประกอบยอยที่  3 (KT)    
KT1 .76**(.04) 1.72 .43 
KT2 .80**(.04) 2.19 .36 
KT3 .61**(.04) .95 .63 

องคประกอบยอยที่  4 (KS)    
KS1 .72**(.04) 1.11 .48 
KS2 .79**(.04) 1.60 .37 
KS3 .79**(.04) 1.58 .37 
KS4 .71**(.04) 1.07 .49 

Chi-Square =28.42 
GFI  = 0.82 

df = 59 
AGFI = 0.75 

p = 0.65  

  
** p  <  .01 
หมายเหต ุ  คาในวงเล็บคือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SE) ของน้ําหนักองคประกอบ 
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 จากตาราง  34 คาไค-สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ  28.42  ที่ชั้นแหงความ 
เปนอิสระ (  degrees  of  freedom)  เทากับ  59    มีความนาจะเปนเขาใกล  1  ( p = .65 )  
น่ันคือ  คาไค-สแควร  ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI)  และคา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลนืที่ปรับแกแลว  (AGFI)  มีคาเขาใกล  1  ( .82และ.75  ตามลําดับ ) 
แสดงใหเห็นวาโมเดลการจัดการความรูตามทฤษฎทีี่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความสอดคลองกับขอมูล 
เชิงประจักษ 
 จากนั้นผูวิจัยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบยอย ทั้ง 3  
องคประกอบมาสรางโมเดลการจัดการความรู คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ปรากฏผล ดังน้ี 
 
ตาราง   35   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร  4  ตวั  ในองคประกอบ 
      การจัดการความรู 
 

องคประกอบ
ยอย 

KA KC KT KS 

     
KA 1.00    
KC .98** 1.00   
KT .84** .88** 1.00  
KS .90** .92** .96** 1.00 
     

  
จากตาราง 34 และ 35 สามารถสรางโมเดลการจัดการความรูไดดังภาพประกอบ   24 
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 KA1   
 KA2  
 KA3  

 

             KA 

    
 KC1  
 KC2  
 KC3  

 
 KC 

    
 KT1  
 KT2  
 KT3  

 
KT 

    
 KS1  
 KS2  
 KS3  

 

 
KS 

 KS4   
 

ภาพประกอบ  24  โมเดลการจัดการความรูที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ 
      เชิงยืนยนั 
 
ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจากตาราง  34   และภาพประกอบ  24  

 แสดงวาน้ําหนักองคประกอบของตวับงชี้ทั้ง  13   ตวับงชี ้  มีคาเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสดุ  
ตั้งแต .61  ถงึ .88  และมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01  ทุกคา   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตวับงชี้
เหลานี ้  ตางเปนตวับงชี้ทีส่ําคัญขององคประกอบยอย   ตั้งแตองคประกอบยอยที่  1  ถึง
องคประกอบยอยที่  4    น่ัน  คือ  ตัวบงชี ้   KA1  -  KA3  เปนตัวบงชี้ที่สําคญัของ
องคประกอบยอยที่  1  การแสวงหาความรู (KA)  ตวับงชี ้KC1 - KC3  เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ
องคประกอบยอยที่ 2 การสรางความรู (KC) ตัวบงชี ้ KT1  -  KT3  เปนตวับงชี้ที่สําคัญของ
องคประกอบยอยที่  3  การถายโอนและใชความรู (KT) ตัวบงชี ้KS1  -  KS4  เปนตวับงชีท้ี่
สําคัญของ 
องคประกอบยอยที่  4 การจัดเก็บความรู (KS)  
 

e=.3
e=.2

e=.3
e=.2
e=.2

e=.4
e=.3
e=.6

e=.4
e=.3
e=.37 
e=.4

b=.8
b=.8
b=.8

b=.8
b=.8
b=.8

b=.7
b=.8
b=.6

b=.7
b=.7
b=.7
b=.7

.98**

.96** 

 
84**

.92**

.

e=.26 
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 ผูวิจัยไดนําสมัประสิทธิค์ะแนนองคประกอบ   ที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย    เพ่ือใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห  เพ่ือพัฒนาเปนตัว
บงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป   สําหรับโมเดลการบริหารจัดการความรูได
สเกลองคประกอบยอย  4  ตัวดังสมการตอไปน้ี 
 KA  =  .72(ZKA1) + .52(ZKA2) + .87(ZKA3) 
 KC  =  .62(ZKC1) + .89(ZKC2) + .81(ZKC3) 
 KT  =  1.72(ZKT1) + 2.19(ZKT2) + .95(ZKT3) 
 KS  =  1.11(ZKS1) + 1.60(ZKS2) + 1.58(ZKS3) + 1.07(ZKS4)  
 

2.5   โมเดลเทคโนโลย ี
     ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลเทคโนโลย ี  แสดงไดตามลาํดับ
ดังน้ี 
 
ตาราง   36   ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  โมเดลเทคโนโลย ี
 

 
องคประกอบ 

นํ้าหนัก 
องคประกอบ 

b(SE) 

สปส.คะแนน 
องคประกอบ 

 

ความคลาดเคลื่อนของ 
ตัวบงชี ้  

องคประกอบยอย(LTECH)    
LTECH1 .56**(0.5) .10 69 
LTECH2 .28**(0.5) .34 .92 
LTECH3 .92**(0.5) .74 .15 
LTECH4 .18**(0.5) .32 .97 
LTECH5 .71**(0.5) .17 .49 

    
Chi-Square = 17.43 
GFI           = .92 

df = 5 
AGFI = .77 

 p = 1.00  

 
** p < .01 
หมายเหต ุ คาในวงเล็บคือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SE) ของน้ําหนักองคประกอบ 
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จากตาราง 36 คา ไค-สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ  17.43    ที่ชั้นแหงความเปน
อิสระ  (degrees  of  freedom) เทากับ 5  และมีคาความนาจะเปนเทากับ 1 ( p = 1.00 )    
น่ันคือ  คาไค-สแควร  ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้ง
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว(AGFI)เขาใกล  1  (.92 และ.77ตามลําดับ) แสดง
วาโมเดลเทคโนโลยีตามทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 จากตาราง   36    สามารถสรางโมเดลเทคโนโลยีดังภาพประกอบ  25 
 

  
 

 
LTECH1 

   

 
 

 
LTECH2 

  

 
 

 
LTECH3 

  

 
 

 
LTECH4 

  

 
 

 
 

    LTECH 

 
 

 
LTECH5 

   

 
ภาพประกอบ    25   โมเดลเทคโนโลยีทีไ่ดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั 
 
ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจากตาราง  36  และภาพประกอบ 25 แสดงวา 

นํ้าหนักองคประกอบของตวับงชี้ทั้ง  5   ตัวบงชี ้  มีคาเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสุด  ตั้งแต .18  
ถึง .92  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01  ทุกคา   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตวับงชี้เหลานี ้  ตาง
เปนตวับงชี้ทีส่ําคัญขององคประกอบยอยการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู  
 ผูวิจัยไดนําสมัประสิทธิค์ะแนนองคประกอบ  ที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการสราง
สเกลองคประกอบยอย เพ่ือใหไดตวัแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห  เพ่ือพัฒนาเปนตัวบงชี้รวม
ความเปนองคการแหงการเรียนรูตอไปสําหรับโมเดลเทคโนโลยีไดสเกลองคประกอบยอย  1  
ตัวดังสมการตอไปน้ี 
 LTECH  =  .10(ZLTECH1) + .34(ZLTECH2) + .74(ZLTECH3) + .32(ZLTECH4)  

   + .17(ZLTECH5) 
 

e=.6

e=.9

e=.1

e=.9

e=.4
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b=.2

b=.9

b=.1
b=.7
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ตอนที่  3   การวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สอง  เพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวม 
        สําหรับความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัด 
        ภาคใต 
 

การวิเคราะหในขั้นตอนนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดล   
ความเปนองคการแหงการเรียนรูกับขอมูลเชิงประจักษเพ่ือพัฒนาเปนตัวบงชี้รวมความเปน 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใตโดยการวิเคราะห 
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง    โดยผูวิจัยนําสเกลองคประกอบยอยทั้ง  13  องคประกอบ  
ไดแก  โครงสรางองคการ (OST)   วิสัยทัศนองคการ (OVS)  วัฒนธรรมองคการ  (OCT)  
กลยุทธองคการ (OSTR)   ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ  (TL)  ระดับการเรียนรู  (LV)  ประเภท 
การเรียนรู  (LT)  วินัยในการเรียนรู  (LDP)   การแสวงหาความรู  (KA)   การสรางความรู 
(KC)  การถายโอนและใชความรู (KT)   การจัดเก็บความรู  (KS)  การใชเทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนรู  (LTECH)มาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับที่สองในครั้งเดียว   โดยโมเดล
ลิสเรสการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับที่สอง  ของตัวบงชีร้วมความเปนองคการ 
แหงการเรียนรู   ของสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต   แสดงไดดังภาพประกอบ  26 
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 OST       
 OVS      
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 OSTR       
       
 TL      
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 LLV     
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 KA       
 KC      
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 LTECH      
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h    
 
 

ภาพประกอบ  26  โมเดลโครงสรางเชิงเสนตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ 
      สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั 
      อันดับที่สอง 
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กอนที่จะวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง   ผูวิจัยไดศกึษาความสัมพันธ
ระหวางสเกลองคประกอบยอยทั้ง  13  ตัว     ไดแก  โครงสรางองคการ (OST)    วิสัยทัศน
องคการ (OVS)  วัฒนธรรมองคการ (OCT)  กลยุทธองคการ (OSTR)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพ (TL)   ระดับการเรยีนรู (LLV)  ประเภทการเรียนรู (LT)  วินัยการเรยีนรู (LDP)  การ
แสวงหาความรู(KA) การสรางความรู (KC)  การถายโอนและใชความรู (KT)  การจัดเก็บความรู 
(KS)  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (LTECH)   ที่ไดจากการวิเคราะหตอนที่  2  เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมความสัมพันธของตัวแปรจะนําไปวิเคราะหองคประกอบวามีความ
เหมาะสมหรือไม ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธขององคประกอบยอยปรากฏในตาราง  37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตาราง  37   แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ  ของตวับงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้ OST OVS OCT OSTR TL LLV LT LDP KA KC KT KS LTECH 
OST 1.00             
OVS .85** 1.00            
OCT .86** .52** 1.00           
OSTR .71** .60** .65** 1.00          

TL .62** .59** .48** .77** 1.00         
LLV .64** .62** .59** .74** .73** 1.00        
LT .79** .56** .50** .70** .83** .76** 1.00       

LDP .61** .88** .58** .70** .71** .78** .76** 1.00      
KA .52** .58** .78** .76** .60** .64** .61** .66** 1.00     
KC .62** .53** .86** .67** .72** .69** .75** .68** .85** 1.00    
KT .58** .63** .83** .85** .79** .89** .70** .69** .86** .73** 1.00   
KS .61** .89** .63** .48** .65** .57** .67** .78** .79** .82** .66** 1.00  

LTECH 
 

.71** .57** .77** .61** .71** .67** .69** .58** .83** .72** .93** .80** 1.00 

**p<.01 
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จากนั้นผูวิจัยพิจารณาคาสถิต ิ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรและ
คาดัชนี ไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของขอมูลที่จะนําไปวเิคราะห
องคประกอบ ผลการวเิคราะห ปรากฏผล ดังน้ี 

 
ตาราง  38  คาสถิต ิ Bartlett  ดัชนี ไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน ของโมเดลตัวบงชี้รวม 
      ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
              

 
โมเดล 

 

Bartett’s  test of 
Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin 
Measure  of  sampling 

adequacy  (MSA) 
    
ตัวบงชี้รวม 
ความเปนองคการ 
แหงการเรียนรู 

10,935.450 .000 0.976 

    

 
จากตาราง 38  แสดงวา คาสถิต ิBartlett’s test of spericity มีคาเทากับ 10,935.450, 

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001  แสดงวาตัวบงชี้ทั้งหมดมีความสัมพันธรวมกัน   สามารถ
นําไปวิเคราะหองคประกอบได เม่ือพิจารณาคาดัชนี ไกเซอร – ไมเออร – ออลคิน (MSA) มีคา
เทากับ .976  ซ่ึงมีคามากกวา .80 แสดงวาขอมูลมีความเพียงพอ เหมาะสม  สําหรับการ
วิเคราะหองคประกอบ 
 ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือพัฒนาตวับงชี้รวม  สําหรับ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต     แสดงไดใน
ตาราง  39 
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ตาราง  39   ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้รวม 
      สําหรับความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
 

 
องคประกอบ 

นํ้าหนัก 
องคประกอบ 

b(SE) 

สปส.คะแนน 
องคประกอบ 

 

ความคลาดเคลื่อนของ 
ตัวบงชี ้  

การวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก    
องคประกอบยอยดานองคการ(OG)    

OST .86**(.03) .12 1.25 
OVS .80**(.04) .10 1.36 
OCT .84**(.02) .12 1.29 
OSTR .85**(.03) .12 1.29 

องคประกอบยอยดานภาวะผูนํา(LD)    
TL .68**(.02) .12 1.53 

องคประกอบยอยดานการเรียนรู(LN)    
LLV .88**(.01) .13 1.23 
LT .87**(.03) .13 1.24 

LDP .87**(.03) .13 1.24 
องคประกอบยอย 

ดานการบริหารจัดการความรู (KM) 
   

KA .88**(.04) .07 1.23 
KC .88**(.02) .07 1.22 
KT .93**(.05) .10 1.13 
KS .84**(.05) .10 1.29 

องคประกอบยอย 
ดานเทคโนโลยี(TECH) 

   

LTECH .71**(.01) .15 1.29 
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ตาราง   39   (ตอ) 
 

 
องคประกอบ 

นํ้าหนัก 
องคประกอ

บ 
b(SE) 

 สปส.คะแนน 
องคประกอบ 

 

ความคลาด
เคลื่อนของ 
ตัวบงชี ้  

การวิเคราะหองคประกอบอันดับท่ีสอง     
องคประกอบตัวบงชี้รวมสําหรับความเปน 
องคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  (LO) 

OG 93**(.04)  - .14 
LD .86**(.08)  - .46 
LN .93**(.03)  - .13 
KM .90**(.07)  - .63 

TECH .80**(.04)  - .51 
Chi-Square =  83.78 
GFI           = .94 

df =  60 
AGFI = .90 

p  = 0.37   

 
** p , .01 
คาในวงเลบ็ คือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)-ของน้ําหนักองคประกอบ 
 
 จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองดวยโปรแกรม
ลิสเรล  เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต   พบวา  คาไค-สแควร (Chi-Square)ซ่ึงมีคาเทากบั  83.78  ที ่
ชั้นแหงความเปนอิสระ  (  degrees  of  freedom)  เทากับ  60   และ มีความนาจะเปนเทากบั  
.37  ( p = .37 )  แสดงวา  คาไค-สแควร  ไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ คาดัชนีวัดระดับความ 
กลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งคาวัดระดับความกลมกลืนทีป่รับแกแลว  (AGFI) มีคาเขาใกล  1  
 ( .94และ.90 ตามลําดับ ) แสดงวาโมเดลตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใตที่ผูวิจัยสรางขึน้มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
 
 
 



 170

จากตาราง 39  สามารถนําไปสรางโมเดลโครงสรางเชิงเสนตวับงชี้รวมความเปน 
องคการแหงการเรียนรู  ดังภาพประกอบ  27 

 
 OST      
 OVS     
 OCT  

 
OG    

 OSTR      
      
 TL     
   

 
LD 

   
 LLV    
 LT    
 LDP  

 
LN 

  

 
 

LO 
       
 KA      
 KC     
 KT  

 
KM    

 KS      
      
 LTECH     
   

 
TECH 

   
 
 
ภาพประกอบ   27   ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางเชิงเสน ตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  ที่ไดจากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
 
 
 ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองจาก ตาราง 39 และภาพประกอบ
27แสดงใหเห็นวาคาน้ําหนกัองคประกอบของตวับงชีร้วมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใตในองคประกอบหลักทั้ง  5 ดาน  มีคาเปนบวก   โดยมี
คาต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต .80  ถึง  .93  และมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01  ทุกคา  เรียงลําดบั
คาน้ําหนักองคประกอบจากมากไปนอย คือ องคประกอบการเรียนรู (LN)  องคประกอบ 
การจัดการความรู (KM) องคประกอบองคการ  ( OG)  องคประกอบภาวะผูนํา  ( LD)  และ 
องคประกอบเทคโนโลย ี (TECH)    แสดงวาตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต  เกิดจากองคประกอบการเรียนรูเปนอับดับแรก     

e=.1.25 

e=1.36 
e=1.29 

e=1.29 

e=1.53 

e=1.23 
e=1.24 
e=1.24 

e=1.23 
e=1.22
e=1.13 
e=1.29 

e=1.29 

 
 
b 85

   

 
   

 

.14

.46 

.13 

.63 

 .51 

     

          

b=0.80** 
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รองลงมาคือองคประกอบการจัดการความรู (KM) องคประกอบองคการ  (OG) องคประกอบ 
ภาวะผูนํา (LD)และองคประกอบเทคโนโลย ี(TECH)   
 การสรางสเกลองคประกอบตวับงชี้รวม   ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต  (LO) โดยใชสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบมาสราง 
สเกลองคประกอบยอยหรือตัวบงชี้ใหมทีไ่ดทั้ง  13  ตัวไดแก โครงสรางองคการ (OST)   
วิสัยทศันองคการ (OVS)  วัฒนธรรมองคการ (OCT)  กลยุทธองคการ (OSTR)  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (TL)   ระดับการเรียนรู (LLV)  ประเภทการเรียนรู (LT)  วินัยในการเรียนรู (LDP)  
การแสวงหาความรู (KA) การสรางความรู (KC)  การถายโอนและใชความรู (KT)  การจัดเก็บ
ความรู (KS)  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (LTECH)    ซ่ึงไดสเกลองคประกอบดังสมการ
ตอไปน้ี 
 
 LO   =   .12(ZOST) + .10(ZOVS) + .12(ZOCT) + .12(ZOSTR) + .12(ZTL)  

+.13(ZLLV) + .13(ZLT) + .13(ZLDP) + .07 (ZKA) + .07(ZKC)  
+ .10(ZKT) + .10(ZKS) + .15(ZLTECH) 

 
 



บทที่   5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตวับงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  และเพื่อทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล
โครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใตกบั
ขอมูลเชิงประจักษ 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
และคร ู อาจารย จํานวน 15,365 คน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีส่ังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม)   
ในจังหวัดภาคใต  จํานวน  340   แหง 
 กลุมตวัอยาง  คือผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบรหิารสถานศึกษาและครู อาจารยที่
ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  จํานวน 395 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากตวัแบบเชิงทฤษฎีเพ่ือ
สอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้  มีขอคําถามทั้งสิ้น  จํานวน  62  ขอ  มีลักษณะเปน 
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับแบบลิเคอรท 
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Windows Version 11 เพ่ือ
วิเคราะหคาสถิตบิรรยาย    ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต  ( Mean)  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  สําหรับพิจารณาความ 
เหมาะสมในการนําไปวิเคราะหองคประกอบ  การวเิคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบความสอดคลอง
กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชงิประจักษ   เพ่ือสเกลองคประกอบยอยดวยวิธกีาร
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน  (Confirmatory  Factor   Analysis)  และการวเิคราะห 
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  (Second  Order  Confirmatory  Factor   Analysis)  ใช
โปรแกรม  LISREL  8.30 
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สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีสรุปไดตามวตัถุประสงคของการวจัิย  ดังน้ี 
 1.   วัตถุประสงคขอที ่  1  เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต   ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  เพ่ือ
สรางสเกลองคประกอบของโมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต   และใชวธิีวิเคราะหเชงิยืนยันอันดับที่สอง  (Second  Order  
Confirmatory  Factor   Analysis)    เพ่ือสรางสเกลองคประกอบตัวบงชี้รวมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.1   การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัเพ่ือสรางสเกลองคประกอบ  ผูวิจัย  
แยกวิเคราะหโมเดลยอยทั้งหมด  5  โมเดล  ผูวิจัยนําคาสัมประสทิธิ์คะแนนองคประกอบทีไ่ด
จากผลการวิเคราะหเชิงยืนยันมาสรางสเกลองคประกอบเพ่ือใหไดตวับงชีใ้หม  จํานวน  13  ตวั    
สําหรับใชในการวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สอง  ไดสมการตัวบงชี้ความเปน
องคการแหงการเรียนรู  13  สมการดังน้ี 

1)   ตัวบงชี้รวมโครงสราง          =         .14(คะแนนมาตรฐานมีลกัษณะเปน 
             ขององคการ                        แนวราบ)+ .04 (คะแนนมาตรฐานม ี

        ชวงชั้นการบังคับบัญชานอย)+.02 
(คะแนนมาตรฐานมีการติดตอสัมพันธ
กันภายในและภายนอกสถานศึกษา
อยางสะดวก)+.04(คะแนนมาตรฐาน
โครงสรางของสถานศึกษาตอง
กระจายอํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบและตัดสินใจแกบุคลากร
รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย) 

  2)   ตัวบงชี้รวมวสิยัทัศน   =       .15(คะแนนมาตรฐานวิสัยทศันองคการ 
   องคการ                              ตองเกิดจากบุคลากร ผูนําของสถาน 

ศึกษา  ผูมีสวนไดสวนเสียเปนผู 
กําหนดขึ้นมา) + .03  (คะแนน 
มาตรฐานวิสัยทัศนตองมุงสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น)+  
.11(คะแนนมาตรฐานวิสัยทัศนตอง
คํานึงถึงผูเรียนเปนอันดับแรก) + .04 
(คะแนนมาตรฐานวิสยัทศันตองมี 

       ขอบเขตชัดเจนสามารถนําไปสูการ 
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ปฏิบตัิได) + .03(คะแนนมาตรฐาน 
วิสัยทศันขององคการจะตองกอให 
เกิดความรวมมือของสมาชิกในสถาน 
ศึกษา) 

  3)   ตัวบงชี้รวมวัฒนธรรมองคการ  =  .13 (คะแนนมาตรฐานสถานศึกษาม ี
       วัฒนธรรมแบบเปดเผยไววางใจและ 

สนับสนุนซ่ึงกนัและกัน)+ .03(คะแนน 
มาตรฐานสถานศึกษามีคานยิมรวมมือ
กันทํางานเปนทีม) + .14(คะแนน 
มาตรฐานสถานศึกษาสงเสรมิการคิด 
ริเริ่มคิด กลาทําในสิ่งใหม ๆ และกลา 
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง) + .04 
(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษาสราง 
จุดมุงหมายรวมกันในการพัฒนาการ 
เรียนรู) + .15(คะแนนมาตรฐานเนน 
การปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง) 

  4)   ตัวบงชี้รวมกลยทุธองคการ   =    .05(คะแนนมาตรฐานสรางการเรียนให 
เกิดขึ้นในทุกสวนและทุกระบบยอย 
ของสถานศึกษา) + .04(คะแนน 

 มาตรฐานใหความสําคัญและรางวลัแก
บุคลากรและทีมงานที่เรียนรูและสราง
สิ่งใหม) + .04(คะแนนมาตรฐานมีการ
วัดผลงานทีเ่กดิขึ้นจากการเรียนรู)+ 
.03(คะแนนมาตรฐานจัดเวลาแก 
บุคลากรและทีมงานในการเรียนรูสิ่ง
ใหม) + .15(คะแนนมาตรฐานสราง 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพและสถานที ่
ที่เอ้ือสําหรับการเรียนรู) + .04 
(คะแนนมาตรฐานใชการเรยีนรูของ 
บุคคล  ทีมงานในการสรางความ 
สําเร็จกับสถานศึกษา) 
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  5)   ตัวบงชี้รวมภาวะผูนํา =      .09(คะแนนมาตรฐานผูนําเปด 
           แบบเปลี่ยนสภาพ โอกาสใหผูตามมีอิสระในการทํางาน) + .10 

(คะแนนมาตรฐานผูนําจะสงเสริมใหผูตาม 
ไดพัฒนาตนเอง + .31(คะแนนมาตรฐานผูนํา 
มีความเปนมิตรกับผูตาม  ใชวธิีแบบไมเปน 
ทางการกับผูตาม) + .40(คะแนนมาตรฐานผู 
นําเปนแบบอยางของความซื่อสัตย + .14 
(คะแนนมาตรฐานผูนํามีมาตรฐานสูงในการ 
ปฏิบตัิงาน) + .08(คะแนนมาตรฐานผูนํามี 
ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ) + .05 
(คะแนนมาตรฐานผูนํายัว่ยผุูใตบังคับบัญชา 
ดวยการแนะนําชวยเหลือ  สนับสนุน ยกยอง 
ยอมรับและเปดใจกวาง) +.04(คะแนนมาตร 
ฐานผูนําแลกเปลี่ยนความรู ความชํานาญ 
กับผูใตบังคบับัญชา) + .02(คะแนนมาตรฐาน  
ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ัน 
กระตือรือรน) + .01(คะแนนมาตรฐานผูนํา 
ตระหนักในศกัดิ์ศรีของบุคคลและมีความ 
ภักดี) 

6.   ตวับงชี้รวมระดับ       =    .11(คะแนนมาตรฐานการเรียนรูในสถานศึกษา 
            การเรียนรู  ที่เปนองคการแหงการเรียนรู  มี 5 ระดับ  คือ  

1) การเรียนรูระดับบุคคล 2) การเรียนรูระดับ 
ทีมงาน  3) การเรียนรูระดับกลุมงาน  4) การ 
เรียนรูระดับองคการและ 5) การเรียนรู 
ระหวางองคการ ) + .12(คะแนนมาตรฐาน 
การเรียนรูในแตละระดับตองอาศัยการเรียนรู 
ในระดับบุคคลเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู) +  
.23(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษามีการเรยีนรู 
โดยการบูรณาการการเรียนรูของบุคคล  การ 
เรียนรูทีมงาน การเรยีนรูในระดับกลุมงานเขา 
ดวยกัน) 
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7)    ตัวบงชี้รวมรูปแบบการเรียนรู =    .09(คะแนนมาตรฐานรปูแบบการเรียนรูของ
สถานศึกษาทีเ่ปนองคการแหงการเรียนรู 
มี 4 รูปแบบ คือ 1) การเรยีนรูเพ่ือเปลีย่น
องคการ 2) การเรียนรูอนาคตจากการ 
คาดการณ 3) การเรียนรูวธิกีารเรียนรู และ
4)การเรียนรูจากการปฏิบตั)ิ + .09(คะแนน 
มาตรฐานบุคลากรและสถานศึกษาใช 
การเรียนรู จากประสบการณทั้งของ 
บุคคลและองคการเพื่อปรบัใหเขากบั 
การเปลี่ยนแปลง) + .09(คะแนน 
มาตรฐานบคุลากรและสถานศึกษาใช 
การคาดการณอนาคตเปนวิธีการ 
เรียนรูที่จะวางแผนอนาคตของสถาน 
ศึกษา) + .20(คะแนนมาตรฐาน 
บุคลากรและสถานศึกษาแสวงหาวธิีที ่
จะเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้ง 
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา)  
+ .10(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษา 
ใชการปฏบิัตงิานเปนวธิีการเรียนรู) 

8)   ตัวบงชี้รวมวินัยในการเรียนรู= .07(คะแนนมาตรฐานวินัยในสถานศึกษา 
ที่เปนองคการแหงการเรียนรูมี  5   
รูปแบบ  คือ  1)การคิดเชิงระบบ 2)  
การพฒันาแบบแผนความคดิ 3)การ 
เรียนรูเปนทีม  4) สรางวิสัยทัศนรวม 
และ5)ความรอบรูสวนตน) + .12 
(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษาสง 
เสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความคิด 
เชิงระบบ) + .09(คะแนนมาตรฐาน 
สถานศึกษามกีารพัฒนาแบบแผน 
ความคิดของบุคคลใหสอดคลองกับ 
วัตถุประสงคและเปาหมายของสถาน 
ศึกษา) + .11(คะแนนมาตรฐาน 
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สถานศึกษามกีารสงเสริมใหบุคลากรม ี
ทักษะการเรียนรูรวมกันเปนทีม) +  
.14(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษาม ี
การสงเสริมใหบุคคลพัฒนาวิสัยทศัน 
สวนตนมาบูรณาการเปนวสิัยทัศน 
รวมของสถานศึกษา) + .17(คะแนน 
มาตรฐานสถานศึกษาสงเสรมิให 
บุคคลพัฒนาความรู ความสามารถ  
ของตนเพื่อบรรลุวสิัยทศันของตนเอง 
และของสถานศึกษา) 

9)   ตัวบงชี้รวมการ             =     .72(คะแนนมาตรฐานมีการแสวงหา 
แสวงหาความรู             ความรูจากแหลงความรูภายใน 

สถานศึกษา) + .52(คะแนนมาตรฐาน 
มีการแสวงหาความรูจากแหลงความ 
รูภายนอกสถานศึกษา) +.87(คะแนน 
มาตรฐานใชวธิีการแสวงหาความรูอยาง
หลากหลาย) 

10)   ตัวบงชีร้วมการ            =    .62(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษามีการ 
สรางความรู                 รวบรวมความรูใหมสมํ่าเสมอและตอเน่ือง) 

 +.89(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษามีการ
รวบรวมและพัฒนาความ 
รูใหมอยางตอเน่ือง) + .81(คะแนน 
มาตรฐานบุคลากรและสถานศึกษา 
สรางความรูใหมโดยวิธีการที่หลาก 
หลาย) 

11)   ตัวบงชีร้วมการถายโอนและ  = 1.72(คะแนนมาตรฐานบุคลากรและทีม 
          ใชความรู                        งานในสถานศึกษามีการถายโอนความรู 

ที่ไดมาซึ่งกันและกัน) + 2.19บุคลากรและ
ทีมงานบุคลากรและทีมงาน 
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ในสถานศึกษานําความรูที่ไดมา 
ใชประโยชนในการปฏิบตัิงาน) + .95 
(คะแนนมาตรฐานมีการใชวธิีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการถายโอนและ
ใชความรู 

  12)   ตัวบงชีร้วมการจัดเก็บความรู  = .1.11(คะแนนมาตรฐาน  มีการจัดเก็บ 
ความรูเปนระบบสามารถคนหาได 
งาย) +1.60(คะแนนมาตรฐานสามารถ 
ใชความรูไดถกูตอง รวดเรว็และทัน 
เวลา) + .63(คะแนนมาตรฐานมีการ 
ใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บความรู) +  
1.07(คะแนนมาตรฐานความรูที่จัด 
เก็บไดรับการปรับปรุงและนํามาใช 
อยางตอเน่ือง) 

13)   ตัวบงชีร้วมการใชเทคโนโลย ี =  .10(คะแนนมาตรฐานบุคลากรใน 
              เพ่ือการเรียนรู         สถานศึกษาไดใชเทคโนโลยีเพ่ือการ 

เรียนรู) + .34(คะแนนมาตรฐาน  
สถานศึกษามกีารสนับสนุนงบ 
ประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนรู) + .74(คะแนนมาตรฐาน 
สถานศึกษามกีารปรับปรุงเทคโนโลย ี
ใหทันสมัยและพรอมสําหรับการ 
ปฏิบตัิงานและการเรียนรูอยูเสมอ) +  
.32(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษา 
สนับสนุนใหบคุลากรสรางสารสนเทศ 
ใหมเพ่ือการปฏิบัตงิานและการเรียน 
รู) + .17(คะแนนมาตรฐานสถานศึกษา 
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือประโยชนในทางการบรหิาร 
สถานศึกษา) 

 1.2  ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  อันดับทีส่อง  จากการนําตัวแปร
ใหม  13  ตวั  ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   ผูวจัิยไดนําสัมประสิทธิค์ะแนน
องคประกอบที่ไดจากการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองมาสรางสเกลองคประกอบ
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ตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวดัภาคใต   ได
สมการดังน้ี 

 
ความเปนองคการแหงการ = .12(คะแนนมาตรฐานโครงสรางขององคการ)  
    แหงการเรียนรูของ   +.10(คะแนนมาตรฐานวัสัยทัศนองคการ)+ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  .12(คะแนนมาตรฐานคะแนนมาตรฐาน 
    ในจังหวัดภาคใต   วัฒนธรรมองคการ)+.12(คะแนนมาตรฐาน 

กลยุทธองคการ)+.12(คะแนนมาตรฐานภาวะ 
ผูนําแบบเปลีย่นสภาพ)    +.13(คะแนน 
มาตรฐานระดับการเรียนรู)+.13(คะแนน 
มาตรฐานประเภทของการเรียนรู)+ 
.13(คะแนนมาตรฐานวินัยในการเรียนรู)+ 
.07(คะแนนมาตรฐานการแสวงหา 
ความรู)+.07(คะแนนมาตรฐานการสราง 
ความรู)+.10(คะแนนมาตรฐานการถายโอน 
และใชความรู)+.10(คะแนนมาตรฐานการจัด 
เก็บความรู)+.15(คะแนนมาตรฐานการใช 
เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู) 
 

 2.  วัตถุประสงคขอที ่  2  เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางความ
เปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
 
 ในการวิจัยผูวจัิยแยกการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั   โดยใชในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน   โดยแยกวิเคราะหเปนโมเดลยอย  5  โมเดล  แลวนําคาสัมประสิทธิ์
คะแนนองคประกอบที่ไดมาแลวสรางสเกลองคประกอบเพ่ือใหไดตวับงชีใ้หม  สําหรับใชในการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับทีส่อง   ผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 
  2.1  ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผูวิจัยแยกทดสอบความสอดคลอง
ความกลมกลนืของโมเดลความเปนองคการแหงการเรียนรู  กับขอมูลเชิงประจักษ   โดยแยก
โมเดลยอย  5  โมเดล  ทั้งน้ีกอนทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  ผูวจัิยไดวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตวัแปร   โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวบงชี้วามี
ความสัมพันธกันหรือไม  ซ่ึงถาตวัแปรไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวาไมมีองคประกอบรวม  จะ
ไมนําแมทริกซสหสัมพันธน้ันไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั  คาสถิติทีใ่ชในการพิจารณา   
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ไดแก  คาสถติิของ Bartlett   และคาดัชนี ไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน  (Kaiser – Meyer – 
Olkin   Measures   of   Sampling   Adequacy  =  MSA) 
 ผลการวเิคราะหขอมูลพบวา คา  Bartlett’s   test   of   sphericity    มีคาเทากับ  
10,805.771 , 4,0301.447,  7,970.508,  8,437.727,  475.344  ตามลําดับ  ซ่ึงทุกโมเดลมีคา
ระดับนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ  .001 ) แสดงวาตวับงชี้ทั้งหมดมีความสัมพันธรวมกัน สามารถ
นําไปวิเคราะหองคประกอบได เม่ือพิจารณาคาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน  พบวา  ทัง้  
5 โมเดลมีคาเทากับ  .859,  .847  , .899, .910 ,.928  ตามลําดับซ่ึงทุกโมเดลมีคามากกวา.80  
แสดงวาขอมูลมีความเพยีงพอ เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหองคประกอบ 
 จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบหลัก 5  องคประกอบ  แยก
วิเคราะหออกเปนโมเดล  5  โมเดล   ผลการวิเคราะหพบวาคาไค-สแควร  ของทุกโมเดล 
 ( โมเดลองคการ,  โมเดลการเรียนรู ,  โมเดลการบรหิารจัดการความรู  โมเดลภาวะผูนํา  และ
โมเดลเทคโนโลย ี )ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ คาดัชนีวดัระดับความกลมกลืน(GFI)และคาดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืนทีป่รับแกแลว (AGFI)มีคาเขาใกล 1 (.86 , .72 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา 
โมเดลทางทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชงประจักษ 
 นอกจากนี้ทั้ง  62  ตัวมีคาน้ําหนักเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสุดตัง้แต  .13  ถงึ 1.00  
และมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .01  ทุกตัวบงชี ้  แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัวตางเปนตวับงชีท้ี่
สําคัญขององคประกอบยอยแตละองคประกอบ  โดยแตละโมเดลยอยจะมีตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบแตกตางกันดังน้ี 
 1)  โมเดลองคการ  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   พบวา  ตัวบงชี้ทัง้  19  
ตัว  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสุด  มีคาระหวาง .52  ถึง 1.01  และมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ทุกตัวบงชี ้  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตวับงชีทุ้กตวัตางเปนตวับงชีท้ี่
สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ   โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด  
ไดแก   ตัวบงชี ้   เนนการปรบัปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง (CT5) ซ่ึงเปนตวับงชี้ใน
องคประกอบยอยกลยุทธองคการ 
 2)  โมเดลภาวะผูนํา   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   พบวา  ตวับงชีท้ั้ง  10  
ตัว  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสุด  มีคาระหวาง .13  ถึง .87  และมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01  ทุกตวับงชี้     ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัวตางเปนตวับงชีท้ี่
สําคัญขององคประกอบยอย โดยตัวบงชีท้ี่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสดุ     ไดแก   ตวับงชี้   
ผูนําเปนแบบอยางของความซื่อสัตย ความยุติธรรม (TL4)  ซ่ึงเปนตัวบงชีใ้นองคประกอบยอย
ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ 
 3)  โมเดลการเรียนรู   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   พบวา  ตัวบงชีท้ั้ง  14  
ตัว  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสุด  มีคาระหวาง .49  ถึง .92  และมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ทุกตัวบงชี ้  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตวับงชีทุ้กตวัตางเปนตวับงชีท้ี่
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สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ   โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด  
ไดแก   ตัวบงชี้   สถานศกึษาสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความรูความสามารถของตน  เพ่ือบรรลุ
วิสัยทศันของตนเองและสถานศึกษา 
 4)  โมเดลการบริหารจัดการความรู   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั   พบวา  
ตัวบงชี้ทั้ง  13  ตวั  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสุด  มีคาระหวาง .61  
ถึง .88  และมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .01  ทุกตัวบงชี ้  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบสูงสุด  ไดแก   ตัวบงชี ้ ใชวิธีการแสวงหาความรูอยางหลากหลาย (KA3)   ซ่ึงเปน
ตัวบงชี้ในองคประกอบยอยการแสวงหาความรู   และตัวบงชี้สถานศึกษามีการรวบรวมและ
พัฒนาความรูใหมอยางตอเน่ือง (KC2)  ซ่ึงเปนตวับงชี้ในองคประกอบยอยการสรางความรู 
 5)   โมเดลเทคโนโลย ี ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   พบวา  ตัวบงชีท้ั้ง  5  
ตัว  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวก  มีคาต่ําสุดถึงสูงสุด  มีคาระหวาง .18  ถึง .92  และมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ทุกตวับงชี้  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูงสุด  ไดแก   
ตัวบงชี ้สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย   และพรอมสําหรับการปฏิบตัิงานและ
การเรียนรูอยูเสมอ(LTECH3)  ซ่ึงเปนตวับงชีใ้นองคประกอบยอยการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู 
  2.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับทีส่อง  เกิดจากการนําตัว
แปรใหมที่ไดจากการนําสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดในการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่หน่ึง     มาสรางสเกลองคประกอบยอย  ซ่ึงไดตัวแปรใหม  13  ตัว โดยพิจารณา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวบงชี้วามีความสัมพันธกันหรอืไม  ซ่ึงถาตวัแปรไมมี
ความสัมพันธกัน  แสดงวาไมมีองคประกอบรวม  จะไมนําแมทรกิซสหสัมพันธน้ันไปวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง คาสถิติทีใ่ชในการพิจารณาไดแก  คาสถิตขิอง Bartlett และ
คาดัชนี 
 ไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน  (Kaiser – Meyer – Olkin   Measures   of   Sampling   
Adequacy  =  MSA) 

ผลการวเิคราะขอมูลพบวาคา  Bartlett’s   test   of   sphericity    มีคาเทากับ   
16935.45  มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ.001  แสดงวาตวัแปรมีความสัมพันธรวมกันสามารถ
นําไปวิเคราะหองคประกอบได เม่ือพิจารณาคาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน พบวา มีคา
เทากับ  .976   ซ่ึงมีคามากกวา .80หมายความวาขอมูลมีความเพยีงพอ  เหมาะสมสําหรับการ
วิเคราะหองคประกอบ 
 ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบวาคาไค-สแควร (Chi-Square) 
ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ   คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  ( GFI)  มีคาเทากับ  .94  และคาวัด
ระดับความกลมกลืนทีป่รับแกแลว  (AGFI)  มีคาเทากับ  .90  ซ่ึงทั้ง 2 คามีคาใกล  1  แสดงวา  
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ยอมรับสมมตฐิานหลักทีว่า  โมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎ ี มีความตรงเชิงโครงสราง  และ 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   

  เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวาคาน้ําหนักองคประกอบเรียงลําดับจากคา
มากไปนอยไดดังน้ี   องคประกอบหลกัการเรียนรู  (LN)  องคประกอบหลักองคการ  (OG)    
องคประกอบหลักการบริหารจัดการความรู (KM) องคประกอบหลักภาวะผูนํา  (LD)  
องคประกอบหลักเทคโนโลยี  ( TECH)ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ  .93,  .93,  .90 , .86 และ 
.80 ตามลําดบั  ซ่ึงนํ้าหนักองคประกอบดังกลาว  แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้รวมความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  เกิดจากองคประกอบหลักการ
เรียนรู  (LN)  องคประกอบหลักการบริหารจัดการความรู (KM) องคประกอบหลักองคการ  
(OG)    องคประกอบหลักภาวะผูนํา  (LD)  และองคประกอบหลักเทคโนโลย ี ( TECH) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครัง้น้ีมีขอคนพบที่ควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1.   ตัวบงชีร้วมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัด
ภาคใต  ประกอบดวย  5  องคประกอบหลัก 
 จากผลการวิเคราะหโมเดลตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พบวา  โมเดลตัวบงชี้ทีผู่วิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  และ
นํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลกั  5  องคประกอบ  มีนัยสําคัญทางสถติทิุกคา  แสดง
ใหเห็นวา  องคประกอบหลกัของความเปนองคการแหงการเรียนรู  5  องค ประกอบ  เปน
องคประกอบที่สําคัญสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย  และสมมติฐานในการวิจัย   
กลาวคือ โมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดภาคใต  ประกอบดวยองคประกอบ  5  องคประกอบ  คือ  1.)  องคประกอบดานองคการ 
2.)  องคประกอบดานภาวะผูนํา  3.)  องคประกอบดานการเรียนรู  4.)  องคประกอบดานการ
บริหารจัดการความรู และ 5.)  องคประกอบดานเทคโนโลย ี  ซ่ึงทั้ง  5  องคประกอบมีความ
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีที่ไดศึกษาวาตองประกอบดวย  5  องคประกอบ (Marquardt. 1996,  
Gephart  Marsick  & Bulen.  1997 ;  Johnston. 1998 ; Pedler, Burgone  & Boydell.  1997  
;  Lonworth  &  Davies. 1999) นอกจากนี้จากการวิจัยในครั้งน้ีองคประกอบหลัก  5   
องคประกอบ  แยกเปนองคประกอบยอย  13  องคประกอบ   และมีตัวบงชี้จํานวน  62  ตัว  ได
จากการสังเคราะหทฤษฎีงานวิจัยทีศ่ึกษาตัวแปรที่บงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู ยอม
แสดงใหเห็นวา   ถาสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  มีการปฏิบตัิหรือดําเนินการใด  ๆ 
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โดยอาศัยองคประกอบหลัก  องคประกอบยอยและตวับงชี้ที่กลาวขางตนแลวยอมสงผลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวทฤษฎี 
 เปนที่นาสังเกตวา  ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับที่สองของตัวบงชี้
รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู   มีคาน้ําหนักองคประกอบเรยีงจากมากไปหานอย  คือ  
การเรียนรู  และองคการ  ซ่ึงมีคาน้ําหนักสูงสุด  คือ .93  รองลงมา  ไดแก  การจัดการความรู  
(.90)  ภาวะผูนํา ( .86)  เทคโนโลย ี (.80)  ซ่ึงผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา   กลุมตวัอยางให
ความสําคัญขององคประกอบการเรียนรู  และองคการ   ทั้งน้ีเน่ืองจากกระแสแนวคิดองคการ
แหงการเรียนรู  และกระแสการปฏิรูปการเรียนรู   ซ่ึงผลักดนัใหผูบริหารและครูอาจารยให
ความสําคัญกบัการเรียนรูมากขึ้น    สอดคลองกับแนวคิดของ เคอรคา  (Kerka.  1995  : 
online)  ที่กลาววาสถาบนัการศึกษาจะเปนองคการแหงการเรียนรู  จะตองสรางโอกาสแหงการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง  และยังสอดคลองกับแนวคิดของมารควอรท  (Marquardt. 1996 : 25)  ที่
กลาววาในองคการแหงการเรียนรู  ควรสรางการเรียนรูในทุกหนวยปฏิบัต ิ  และทกุกิจกรรมของ
องคการ    สวนองคประกอบหลักดานองคการ  ซ่ึงกลุมตวัอยางก็ใหนํ้าหนักองคประกอบมาก
ที่สุด  นาจะเปนเพราะวา  การพิจารณาใหความสําคญักับองคการนั้น  เปนกิจกรรมที่บุคลากร
และทีมงาน  ตองชวยกันปฏิบตัิใหความสําคัญซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เดอซิโมเน, เวอร
เนอร และ แฮริส  ( Desimone  ,  Werner  &  Harris.  2000)  กลาววา  การที่องคการจะเปน
องคการแหงการเรียนรูไดน้ัน   สมาชิกในองคการจะตองใหความสําคญัตอองคการใหมากที่สุด 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู  5  องคประกอบทีไ่ดจากการวิจัยครั้งน้ี  
พบวา  มีความสอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยที่ไดศึกษาคนควาดังน้ี 
 1.1  ตัวบงชี้รวมดานองคการ  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของคารสเต็น, วองเก็น และ วัวทิอุส  (Karsten, Voncken & Voorthius.  2000)  ที่
กลาววาสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญเกี่ยวกบักลไกตาง ๆ ขององคการ  เพ่ือใหองคการมี 
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคการ  จึงควรใหความสําคัญกับองคประกอบ
องคการ    ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษา  ที่จะเปนองคการแหงการเรียนรู   ควรจะพิจารณาถึง
คุณลักษณะดานองคการ   คือ  ควรเปนระบบมากกวาจะแยกสวน  เพราะแตละสวนของ
องคการมีความสําคัญ   ดังน้ันการทําความเขาใจองคการใหแจมแจงเปนเรื่องที่ผูบริหารพึง
ตระหนัก   ซ่ึง วีระวัฒน  ปนนิตามัย ( 2543 : 62)  กลาววาในการพิจารณาสาระสําคัญของ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู   ควรพิจารณามององคการวาเปนระบบที่มีการเรียนรู  ทุก
สวนทุกฝายขององคการไมวาจะเปนรปูของกระบวนการหรือโครงสราง  ตองทาํหนาที่ในการ
แสวงหาแบงปนและปฏิบตัใิชความรูและทักษะ  ดังน้ันในองคประกอบยอยทุกองคประกอบของ
องคการ  ไดแก  โครงสรางขององคการ   วิสัยทัศนองคการ  วัฒนธรรมองคการ  และกลยทุธ
องคการ  เปนองคประกอบที่สําคัญขององคประกอบหลักดานองคการที่ผูบริหารและบคุลากรใน
สถานศึกษาควรใหความสําคัญ 
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 ตัวบงชี้รวมดานองคการ  ประกอบดวยตัวบงชี้ยอย  20  ตัว   จากผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน  พบวา  ตวับงชีเ้ด่ียวที่มีคาน้าํหนักองคประกอบสูงสุด (1.00)ซ่ึงเปนตวั
บงชี้ในองคประกอบยอยวัฒนธรรมองคการ   คือสถานศึกษาสรางจุดมุงหมายรวมกันในการ
พัฒนา 
ผูเรียน   ทั้งน้ีนาจะเปนเพราะ ภารกิจหลักของสถานศึกษาคือการจัดการเรียนรูใหกับผูเรยีน   
ดังน้ันในการสรางวัฒนธรรมองคการใหเกิดขึ้นในดานการสรางจุดมุงหมายรวมกัน  สอดคลอง
กับแนวคิดของแบรนด (Brandt.  2000 : online)  ที่กลาววา  องคการแหงการเรียนรูมีเปาหมาย
ที่ทาทายและสามารถทําใหสําเร็จไดในสถานศึกษา  เปาหมายทีส่ําคัญจะตองเกี่ยวของกับการ
เรียนรูของนักเรียน  และยงัสอดคลองกับแนวคิดของเซนกี  ( Senge.  200. 326 – 328)  ที่
กลาววาวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีควรมีจุดเนนรวมกันคือการเรียนรูของนักเรียน 
 1.2  ตัวบงชี้รวมดานภาวะผูนํา   มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสอดคลอง
กับเสริมศักดิ ์  วิศาลาภรณ ( 2536 : 6)  ที่กลาวไววาในองคการทุกองคการมีสวนประกอบที่
สําคัญหลายอยางที่ทําใหองคการอยูได   องคประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่งที่จะขาดเสียไมได  ก็
คือบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา   หัวหนา หรือผูบังคับบญัชาของหนวยงานนั้น  ในการที่รวมพลงั
ทั้งหลาย  เพ่ือพาใหหนวยงานบรรลุเปาประสงคได    ดังน้ันภาวะผูนํา  ก็ถอืวาเปน
องคประกอบที่สําคัญของความเปนองคการแหงการเรียนรู  เพราะผูนํามีอิทธพิลตอการสราง
ความเปลี่ยนแปลง  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ซิลลินซ,  มัลฟอรด  และซารินส( Sillins , 
Mulford & Zarins.  2002  .619 – 620 )  ที่วิจัยพบวา  ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
องคการ   ทัง้น้ีเพราะในยคุปจจุบันผูบรหิารโรงเรียนควรใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  เพราะ
ภาวงะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  น้ันผูบรหิารเปนผูจูงใจใหบุคคลปฏบิัติงานจนประสบความสําเร็จ  
ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือบุคลากรในระดับแกนนําของสถานศึกษาควรให
ความสําคัญ  และปฏิบตัิตนตามแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ  เพ่ือที่จะเปนวิถีทางทีจ่ะ
นําพาสถานศกึษาเปนองคการแหงการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ยอยในองคประกอบดานภาวะผูนํา มี 1 ตวั คอื ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและ
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด (.87) คือ ผูนําเปน
แบบอยางของความซื่อสัตย  ความยตุิธรรม  ทัง้น้ีนาจะเปนเพราะกลุมตวัอยาง  มีความ
คาดหวังในตัวผูนํา  ซ่ึงจะมักพบเสมอวา คุณลักษณะของผูนําที่ผูตามตองการใหมีมากคือ  
ความซื่อสัตยและความยุตธิรรม  เพราะถาผูนํามีความซื่อสัตยและยตุิธรรมแลว  ก็จะเปน
องคประกอบหนึ่งที่จะนําพาองคการบรรลุเปาหมายได 
 1.3   ตัวบงชีร้วมดานการเรียนรู  มีความสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษและสอดคลอง
กับแนวคิดของแบรนด (Brandt.  2000 : online)  ที่ใหทัศนะวาองคการแหงการเรียนรู   ตองมี
โครงสรางที่สนับสนุนพฤตกิรรมการเรียนรู  กลาวคือ  บุคคลเรียนรูเม่ือไดรับการจูงใจ   องคการ
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เรียนรูเม่ือมีเหตุผลการสนบัสนุนใหเกิดการเรียนรู   ควรมีวัสดุอุปกรณ  หรือหลักจิตวทิยา   
การสนับสนุนควรมีโครงสรางที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกระดบัขององคการ  และยัง 
สอดคลองกับมารควอรท  (Marquardt. 1996 : 21) ที่เสนอวา องคประกอบแหงองคการ 
แหงการเรียนรู  ควรมีลักษณะการสรางพลวตัการเรียนรู  (Learning  Dynamic)   คือการสราง
การเรียนรูในทุกภาคสวนขององคการ   และยังสอดคลองกับ ลองเวิทธและเดวี่ส  (Longworth  
& Davies. 1996 : 75)  ที่สรุปวา  องคการแหงการเรียนรูจะเปนบริษทั องคกรทางวิชาชพี  
มหาวิทยาลยั  สถานศึกษา  เมือง  ชาต ิ หรือกลุมคนจะเล็กหรือใหญก็ได  ที่มีความปรารถนาที่
จะปรับปรุงการปฏิบตัิงานโดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง   ดังน้ันจึงสรุปไดวา
ตัวบงชี้ดานการเรียนรูเปนตัวบงชี้ทีส่ําคญัของความเปนองคการแหงการเรียนรู    ผูบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   จึงตองใหความสนใจกับการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุก
สวนของสถานศึกษา  โดยใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
 สําหรับตวับงชี้ยอยที่กลุมตวัอยางเห็นวาเปนตวับงชี้ทีมี่คาน้ําหนักสูงสุด (.92)  คือ 
สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคลพัฒนา ความรู ความสามารถของตน  เพ่ือบรรลุวิสยัทศันของ
ตนเองและขององคการ  ทั้งน้ีนาจะเปนเพราะ  การที่วิสัยทัศนขององคการจะเกิดขึ้นไดน้ัน   
จะตองมีการผสมผสาน  วสิัยทัศนสวนตน หรือของบุคคลเขาดวยกนั  สอดคลองกับ เดชน 
เทียมรัตน  และกานตสุดา  มาฆะศิรานนท (2540 : 41)  ที่กลาววาวิสัยทัศนสวนตนในดาน
หนาที่การงานของแตละบคุคล  ควรเปนสวนเสริมเอ้ือใหองคการนั้น ๆ บรรลุความสําเร็จตามที่
กําหนดไวในวสิัยทัศนองคการ  ดังน้ันผูบริหารจึงควรใหความสําคัญตอการใหบุคลากรใน
สถานศึกษาพฒันาตนเอง  เพ่ือบรรลุวสิัยทัศนที่ตองการ  ทั้งน้ีเพ่ือผลสําเร็จทีจ่ะเกิดขึ้นกับ
องคการนั่นเอง  และยังสอดคลองกับ  วอลเลซ, เองเจล และมูนีย (Wallace, Engel & Mooney.  
1997 : 169)   ที่แสดงทัศนะวา  บุคลากรในสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรู  เขาใจถึง
ภาระและความรับผิดชอบ  ที่จะสรางความสําเร็จใหองคการ  โดยแตละบคุคลตระหนักดีวา  
บุคคลเปนสมาชิกของทีม  ที่จะยกระดับความสําเร็จของนักเรียน  บุคลากรและชุมชน   ทั้งน้ีการ
สงเสริมใหบุคคลพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ยอมสงผลตอประสิทธิภาพขององคการโดยรวม  
ดังน้ันจึงเปนภารกิจจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูเกีย่วของจะตองให
ความสําคัญกบัการใหบคุลากรในหนวยงาน  ไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ือง  
โดยการสนับสนุนสงเสริมรวมทั้งใหความเอาใจใส  ตอการพัฒนาบุคคล  ทั้งน้ีหากบุคคลมี
ความสําเร็จ  จะหมายรวมถึงความสําเรจ็ของสถานศกึษาดวย 

            1.4 ตัวบงชี้รวมดานการจัดการความรู มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ     
สอดคลองกับแนวคิดของมารควอรท  (Marquardt. 1996 )   ที่กลาววา  ความรูในปจจุบัน
กลายเปนสิ่งสาํคัญมากกวาทรัพยากรทางการเงิน  เทคโนโลยีหรือทรัพยสินอ่ืน  ความรูเปน
ทรัพยากรหลกัที่ใชในการทาํงาน   โดยที่ประเพณี  วัฒนธรรม  เทคโนโลย ี การปฎิบัติการ
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ระบบตาง ๆ และขั้นตอนการทํางานขององคการ  ลวนมาจากพื้นฐานของความรูทั้งสิ้นและยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ พสุ  เดชะรินทร(2546 : 192)  ที่กลาววาการบริหารความรูเปน
กระบวนการหรือเปนระบบ   ในการสรรหาความรูทีถู่กตอง สําหรับบุคคลทีเ่หมาะสมในเวลาที่
เหมาะสม  และชวยใหมีการแบงปนความรู ความเหมาะสม เพ่ือชวยใหองคการพัฒนา  และ
ปรับปรุงความสามารถในการดําเนินงาน   สอดคลองกับ เพไตรส และกุยนี (Petrides & Guini 
.2000 : online)   ที่กลาวไววา   การจดัการความรูสามารถใชสนบัสนุนการบริหารการศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดการความรู  เปนการทําใหสถานศึกษาไดเตรียมตวั
พัฒนาไปสูยุคขอมูลขาวสาร   ดังน้ันผูบรหิารหรือผูกําหนดนโยบายดานการบริหารสถานศึกษา  
ควรใหความสาํคัญกับการจดัการความรู   เพราะถือเปนองคประกอบสําคัญของความเปน
องคการแหงการเรียนรู 
 ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัพบวา  กลุมตวัอยางใหคาน้ําหนักสูงสุดถึง  
2  ตัวบงชี ้  คือใชวธิีการแสวงหาความรูอยางหลากหลาย  และสถานศึกษามกีารรวบรวมและ
พัฒนาความรูใหมอยางตอเน่ือง  นาจะเปนเพราะกลุมตวัอยาง เล็งเห็นประโยชนของการ 
แสวงหาความรูซ่ึงควรใชหลาย ๆ วธิ ี  เพราะในสภาพปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนา
ยิ่งขึ้น  การแสวงหาความรูเปนไปอยางสะดวก  สถานศึกษาจึงควรแสวงหาความรูโดยใชวธิีการ
ที่หลากหลาย  สวนการรวบรวมและพฒันาความรูใหมอยางตอเน่ืองนั้นสถานศึกษาควรดําเนิน
กจิกรรมการรวบรวมความรู  และมีการพัฒนาความรู  โดยกระบวนการตาง ๆ ควรเปนไปอยาง
ตอเน่ืองทั้งน้ีเพ่ือประโยชนสูงสุดกับองคการ 
 1.5   ตัวบงชีร้วมดานเทคโนโลย ี สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  สอดคลองกับ 
แนวคิดของมารควอรท  (Marquardt. 1996)  ที่กลาววา เทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคญั
สําหรับการจัดการความรูขององคการ  และความเขาใจเทคโนโลยีเปนศาสตรและศลิปของการ
เรียนรู  การคนพบ การสื่อสาร ขอมูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอร  เทคโนโลยนัีบเปนปจจัยที่
สําคัญมากสําหรับปจจุบัน  เพราะองคการใดที่มีอํานาจทางเทคโนโลยีสูงจะทําใหสามารถกาว 
ล้ําหนากวาองคการอื่น  และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วีระวัฒน  ปนนิตามัย ( 2543 ; 80) 
ที่เสนอแนะวา เทคโนโลย ี เปนปจจัยสําคัญขององคการแหงการเรียนรู  เน่ืองจากจะไดประยุกต
ในการปฏิบตังิานในการเรยีนรูอยางทั่วถึง  เพ่ือใหมีการเก็บประมวล ถายทอดขอมูลกันไดอยาง
รวดเรว็และถกูตอง  สรางเครือขายสรางฐานขอมูลคอมพิวเตอร   สอดคลองกับแนวคิดของ 
กรมวิชาการ (2544 : 22)  ที่กลาววาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรยีนการสอนและ
การปฏิบตัิงาน   เปนแนวทางที่ตองใหความสําคัญ    และดําเนนิการอยางจริงจัง  เพ่ือใหเกิด
สัมฤทธิ์ผล  โดยเฉพาะสถานศึกษา  ซ่ึงเปนหนวยปฏิบตัิโดยตรง  ตองเร่ิมจากการกําหนด  
นโยบายสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลย ี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู   
ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี  ดังน้ันผูบริหารและผูมีสวนเกีย่วของกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   ควรใหความสาํคัญกับองคประกอบหลักดานเทคโนโลยใีหมากขึ้น 



 187

 เปนที่นาสังเกตวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัพบวา     กลุมตวัอยางให 
คาน้ําหนักองคประกอบในดานเทคโนโลยีในตวับงชี้ทีมี่คะแนนองคประกอบสูงสดุ ( .92)  คือ 
สถานศึกษาทีก่ารปรับปรุงเทคโนโลยใีหทันสมัย  และพรอมสําหรับการปฏิบตัิงานและการเรยีน
รูอยูเสมอ  นาจะเปนเพราะวา  ในสภาพปจจุบัน   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตซ่ึงมี
สภาพโดยทั่วไปเหมือนกับภูมิภาคอ่ืน ๆ   กลาวคือ  มีงบประมาณ  สนับสนุนนอย   ขาดการ
สนับสนุนดานปจจัยใหม ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลย ีและเปนไปไมตอเน่ือง  กลุมตัวอยางจึงเห็นวา
ตัวบงชี้น้ีมีคาน้ําหนักสูงกวาตัวบงชี้อ่ืน  ดังน้ันในการบริหารสถานศึกษา  องคประกอบดาน
เทคโนโลยีจึงควรใหความสนใจในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลย ี เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นกับองคการใหได 
 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของ 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต   ผูวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะมีรายละเอียดดังน้ี 

1.   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช 
      1.1   จากผลการตรวจสอบโมเดลโครงสรางเชิงทฤษฎี  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  ตัวบงชี ้

รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู      ประกอบดวยองคประกอบหลัก  5  องคประกอบ  
องคประกอบยอย 13  องคประกอบ  ตัวบงชี้ 62 ตัวบงชี้  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ  แสดงใหเห็นวา องคประกอบหลักทั้ง  5 องคประกอบ  คือ  องคประกอบหลักดาน
องคการ องคประกอบหลกัดานภาวะผูนํา องคประกอบหลักดานการเรียนรู องคประกอบหลัก
ดานการจัดการความรู  และองคประกอบหลักดานเทคโนโลย ี มีความสําคัญตอความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ดังน้ันในการสรางสถานศกึษาใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู ควรพจิารณาองคประกอบหลักทัง้ 5  องคประกอบ  ซ่ึงแสดงในภาพประกอบดังน้ี 
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       โครงสรางขององคการ 
 
       วิสัยทัศนองคการ 
   องคประกอบหลัก   
                  ดานองคการ   วัฒนธรรมองคการ 
 

      กลยุทธองคการ 
 
  องคประกอบหลัก   ภาวะผูนําแบบ 

ดานภาวะผูนํา   เปลี่ยนสภาพ 
 
    ระดับการเรียนรู 
 

     ความเปนองคการ องคประกอบหลัก   ประเภทการเรียนรู 
     แหงการเรียนรู   ดานการเรียนรู 

    วินัยในการเรียนรู 
 

   การแสวงหาความรู 
 
องคประกอบหลัก   การสรางความรู 
ดานการจัดการ 
ความรู    การถายโอนและใชความรู 
 
    การจัดเก็บความรู 
 
องคประกอบหลัก   การใชเทคโนโลย ี
ดานเทคโนโลย ี   เพื่อการเรียนรู 
 
 

 
ภาพประกอบ   28   โมเดลภาพรวมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน    ในจังหวัดภาคใต 
 

       1.2  โมเดลองคประกอบหลักดานองคการ   มีความสําคัญตอการเปนองคการแหง 
การเรียนรู   ดังน้ันผูบริหารและบคุลากรในสถานศึกษา  ควรใหความสําคัญกบัองคประกอบ
หลักดานองคการ   ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบยอย   โครงสรางขององคการ  วิสัยทัศน 
องคการ  วัฒนธรรมองคการ  และกลยทุธองคการ  ซ่ึงแตละองคประกอบยอยตองปฏิบตัิผาน 
ตัวบงชี้  จํานวน  20  ตวั  ซ่ึงแสดงไดในภาพประกอบ 
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       1.มีลักษณะเปนแนวราบ 
       2.มีชวงช้ันการบังคบับญัชานอย 
                โครงสราง ปฏบิัต ิ 3.มีการติดตอสัมพนัธกันภายใน 
              ขององคการ ผาน       สถานศึกษาและนอก 
      ตัว       สถานศึกษาอยางสะดวก 
      บงช้ี 4.โครงสรางของสถานศึกษาตอง 

                     กระจายอํานาจ หนาที่  
      รับผิดชอบและการตัดสินใจแก 
      บุคลากรรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
       1.วิสัยทัศนของสถานศึกษาตองเกิดจาก 
            บุคลากร ผูนําของสถานศึกษา 
              ผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดขึน้มา 
       2.วิสัยทัศนตองมุงสรางความเปลี่ยนแปลง 
      ปฏบิัต ิ      ในทางที่ดีขึน้ 
                วิสัยทัศน ผาน 3.วิสัยทัศนตองคาํนงึถึงผูเรียนเปนอนัดับแรก 
                 องคการ ตัว 4.วิสัยทัศนมีขอบเขตชัดเจนจนสามารถนําไป 
      บงช้ี      สูการปฏบิัติได 
       5.วิสัยทัศนของสถานศึกษาจะตองกอใหเกิด 
     ความเปน           องคประกอบ         ความรวมมือของสมาชิกในสถานศึกษา 
     องคการ                              หลักดาน         ที่จะปฏบิัติงานเพือ่บรรลุตามวิสัยทศันนัน้ 
     แหงการ                             องคการ 
      เรียนรู                        1.สถานศกึษามีวัฒนธรรมแบบเปดเผยไววางใจ 
                  ยอมรับและสนบัสนุนซึ่งกนัและกนั 
      ปฏบิัต ิ 2.สถานศึกษามีคานิยมรวมมือกันทํางานเปนทีม 
          วัฒนธรรม ผาน 3.สถานศึกษาสงเสริมการคิดริเร่ิมและกลาคิด 

      องคการ  ตัว      กลาทําในสิ่งใหม ๆ และกลาเผชิญกบั 
  บงช้ี      การเปลี่ยนแปลง 
   4.สถานศึกษามีจุดมุงหมายรวมกันในการ 

      พัฒนาผูเรียน 
5.สถานศึกษาเนนการปรับปรุงการทํางาน 

            อยางตอเนือ่ง 
 
       1.สรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสวนและ 
            ทุกระบบยอยของสถานศึกษา 
       2.ใ.หความสําคัญและรางวัลแกบุคลากรและ 
      ปฏบิัติ            .ทีมงานที่เรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหม 
          กลยุทธ          ผาน 3..มีการวัดผลงานที่เกดิขึ้นจากการเรียนรู 
         องคการ  ตัว 4.จัดเวลาแกบคุลากรและทีมงานในการ 

บงช้ี      เรียนรูส่ิงใหม 
 5..สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสถานที ่

     ที่เอื้อสําหรับการเรียนรู 
                6.ใชการเรียนรูของบุคคล ทีมงานในการ 

      สรางความสําเร็จกับสถานศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 29  โมเดลความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             ในจังหวัดภาคใต องคประกอบหลักดานองคการ 
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       1.3   โมเดลองคประกอบหลักดานภาวะผูนํา  มีความสําคัญตอความเปนองคการ 
แหงการเรียนรู   ซ่ึงภาวะผูนําที่มีความจําเปนตอองคการแหงการเรียนรู   คือแบบภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพ  ซ่ึงผูบริหารและบคุลากรควรจะปฏบิัติผานตวับงชี้  จํานวน  10  ตวั  ดัง
ภาพประกอบ 
 
       1.ผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีอิสระในการทํางาน 
       2.ผูนําจะสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเอง 
       3.ผูนํามีความเปนมิตรกับผูตามใชวิธีแบบไมเปน 
            ทางการกับผูตาม 
       4.ผูนําเปนแบบอยางของความซื่อสัตย 

ความ           ความยุติธรรม 
 เปน  องคประกอบ      ภาวะผูนํา  ปฏิบัติ 5.ผูนํามีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน 
 องคการ  หลักดาน        แบบเปลี่ยน      ผาน 6.ผูนํามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 
 แหงการ  ภาวะผูนํา           สภาพ  ตัว 7.ผูนํายั่วยุผูใตบังคับบัญชาดวยการแนะนํา 
 เรียนรู      บงชี้      ชวยเหลือ  สนับสนุนยกยอง ยอมรับและ 
            เปดใจกวาง 
       8.ผูนําแลกเปลีย่นความรูความชํานาญกับ 
            ผูใตบังคับบัญชา 
       9.ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ัน กระตือรือรน 
       10.ผูนําตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคลและ 

      มีความภักดี 
 
 
 ภาพประกอบ   30   โมเดลความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ในจังหวดัภาคใต องคประกอบหลักดานภาวะผูนํา 
 
       1.4   โมเดลองคประกอบหลักดานการเรียนรู   เปนองคประกอบที่สําคัญของความ
เปนองคการแหงการเรียนรู    ซ่ึงพิจารณาไดจากระดับการเรียนรู   รูปแบบการเรียนรู  วินัยใน
การเรียนรู  และปฏบิัตผิานตัวบงชี ้ จํานวน  14  ตวั   ดังน้ันผูบริหาร  หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของควรใหความสําคญัตองคประกอบหลักดานการเรียนรู ซ่ึงถือเปนองคประกอบที่สําคัญ  
ในการพัฒนาสถานศึกษา  ใหเปนองคการแหงการเรยีนรูตอไป  ซ่ึงแสดงไดในภาพประกอบ 
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 1.การเรียนรูในสถานศึกษาที่เปนองคการ 
    แหงการเรียนรูมี 5 ระดับคือ  
      1) การเรียนรูระดับบคุคล  2)การเรียนรู 
        ระดับทีมงาน 3)การเรียนรูระดับแผนก/ 
         ฝาย/กลุมงาน 4)การเรียนรูระดับองคการ 
         5)การเรียนรูระหวางองคการ 

            ระดับ ปฏบิัต ิ 2.การเรียนรูในแตละระดับตองอาศัยการเรียนรู 
    การ ผาน     ในระดับบุคคลเปนพื้นฐานในการเรียนรู 
    เรียนรู ตัว 3.สถานศึกษามีการเรียนรูโดยการบูรณาการ 
     บงช้ี     การเรียนรูของบุคคล การเรียนรูของทีมงาน 
          การเรียนรูในระดับแผนก/ฝาย/กลุมงาน 
          เขาดวยกัน 
 
      1.รูปแบบการเรียนรูของสถานศึกษาที่เปนองคการ 
           แหงการเรียนรูมี 4 รูปแบบ คือ 1)การเรียนรู 

      เพื่อปรับเปลี่ยนองคการ 2)การเรียนรูอนาคต 
      จากการคาดการณ 3)การเรียนรูวิธีการเรียนรู 
      4)การเรียนรูจากการปฏบิัต ิ

 ความ      2.บุคลากรและสถานศกึษาใชการเรียนรูจากประสบ 
เปนองคการ  องคประกอบ  รูปแบบ ปฏบิัต ิ     การณทั้งของบุคคลและสถานศึกษาเพือ่ปรับให 
แหงการ  หลักดาน  การ ผาน     เขากับการเปลี่ยนแปลง 
เรียนรู  การเรียนรู  เรียนรู ตัว 3.บุคลากรและสถานศกึษาใชการคาดการณอนาคต 

บงช้ี       เปนวิธีการเรียนรูที่จะวางแผนอนาคตของ 
      สถานศึกษา 
4.บุคลากรและสถานศกึษาแสวงหาวิธีที่จะเรียนรู 
      จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอก 
      สถานศึกษา 
5.สถานศึกษาใชการปฏิบัตงิานเปนวิธีการเรียนรู 

        
       1.วินัยในการเรียนรูของสถานศึกษาที่เปน 

      องคการแหงการเรียนรูมี 5 รูปแบบคือ 
      1)การคิดเชิงระบบ 2)การพัฒนาแบบแผน 
      ความคิด3)การเรียนรูเปนท4ี)สรางวิสัยทัศน 
      รวม 5)ความรอบรูสวนตน   

      2.สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา 
     ความคิดเชิงระบบ 

      3.สถานศึกษามกีารพฒันาแบบแผนความคดิ 
    วินัยใน ปฏบิัต ิ      ของบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
    การ ผาน      และเปาหมายของสถานศึกษา 
    เรียนรู ตัว 4.สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ 

บงช้ี      การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
5.สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคคลพัฒนาวสัิยทัศน 
      สวนตนมาบูรณาการเปนวิสัยทศันรวมของ 
      สถานศึกษา 

       6.สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความรูความ 
     สามารถของตนเพือ่บรรลุวิสัยทัศนของตนและ 
     สถานศึกษา 

ภาพประกอบ   31   โมเดลความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ในจังหวัดภาคใต องคประกอบหลักดานการเรียนรู 
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       1.5   โมเดลองคประกอบหลักดานการจัดการความรู  เปนองคประกอบที่สําคัญ
ของความเปนองคการแหงการเรียนรู    ซ่ึงพิจารณาไดจากองคประกอบยอยการแสวงหาความรู   
การสรางความรู  การถายโอนและใชความรู   และการจัดเก็บความรู  ซ่ึงตองปฏิบตัิผานตวับงชี้
จํานวน  13  ตัว   ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของควรใหความสําคญักับ 
องคประกอบการจัดการความรู  ซ่ึงแสดงในภาพประกอบดังน้ี 
 
 
       1.สถานศึกษามีการรวบรวมความรูใหม 

      สมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
           การ ปฏิบัติ 2.สถานศึกษามีการรวบรวมและพัฒนา 
         แสวงหา ผาน      ความรูใหมอยางตอเน่ือง 
         ความรู ตัว 3.บุคลากรและสถานศึกษาสรางความรู 

บงชี้     ใหมโดยวิธีการที่หลากหลาย 
 
      1.องคการมีการรวบรวมความรูใหมสมํ่าเสมอ 
           และตอเน่ืองโดยวิธีการที่หลากหลาย 
ความ  องคประกอบ       การ ปฏิบัติ 2.องคการมีการรวบรวมและพัฒนาความรูใหม 
เปน  หลักดาน         สราง ผาน      อยางตอเน่ือง 
องคการ  การจัด        ความรู ตัว 3.บุคลากรและสถานศึกษาสรางความรูใหม 
แหงการ  ความรู   บงชี้     โดยวิธีการที่หลากหลาย 
เรียนรู 
      1.บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษามีการ 

     ถายโอนความรูที่ไดมาซึ่งกันและกัน 
             การถาย ปฏิบัติ 2.บุคลากรและทีมงานในสถานศึกษานําความรู 
            โอนและ ผาน      ที่ไดมาใชประโยชนในการปฏิบัตงิาน 
            ใชความรู ตัว 3.มีการใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
     บงชี้      ในการถายโอนและใชความรู 

 
      1.มีการจัดเก็บความรูที่เปนระบบหาไดงาย 

2.สามารถใชความรูไดถูกตองรวดเร็วทันเวลา 
             การ ปฏิบัติ 3.มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บความรู 
             จัดเก็บ ผาน 4..ความรูที่จัดเก็บไดรับการปรับปรุงและนํา 
            ความรู ตัว    อยางตอเน่ือง 
     บงชี้  

 
 

ภาพประกอบ  32   โมเดลความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
                  ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต องคประกอบหลักดานการจัดการความรู 
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       1.6   โมเดลองคประกอบหลักดานเทคโนโลยี   เปนองคประกอบที่สําคัญตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรู    ซ่ึงผูบริหารและผูมีสวนเกีย่วของในการจัดการศึกษา  ระดับขั้น
พ้ืนฐาน  ควรใหความสําคญัตอการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู  เพราะการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู   จะนําพาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู  ซ่ึงจะตองปฏิบัติผานตัวบงชี้  จํานวน  
5  ตัว  แสดงไดในภาพประกอบ 
       1.บุคลากรในสถานศึกษาไดใชเทคโนโลย ี
            เพื่อการเรียนรู 
 ความ      2.สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณ 
 เปน           ในการจัดหา  เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
 องคการ  องคประกอบ      การใช ปฏิบัติ 3.สถานศึกษามีการปรับปรุงเทคโนโลย ี
 แหงการ  หลักดาน         เทคโนโลยี      ผาน      ใหทันสมัยและพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 
 เรียนรู  เทคโนโลยี        เพื่อการ ตัว      และการเรียนรูอยูเสมอ 
                         เรียนรู  บงชี้ 4.สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรสราง 

สารสนเทศใหม ๆ เพื่อการปฏิบัติงานและ 
การเรียนรู 

       5.สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
            ประโยชนในทางการบริหารสถานศึกษา 
        
        
       
 ภาพประกอบ   33   โมเดลความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ในจังหวดัภาคใต องคประกอบหลักดานเทคโนโลยี 
 
 
 2.   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      2.1   การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการวจัิยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
จังหวัดภาคใต    ดังน้ันผูสนใจควรขยายขอบเขตของการวิจัยใหกวางขวางขึ้น 

 2.2    การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูอาจเหมาะสมใน 
บริบท    ของสังคมในดานตาง ๆ ในอนาคตสภาพสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปดังน้ันจึงควรพัฒนา
ตัวบงชี้ใหเหมาะสมกับบรบิทนั้น ๆ 
     2.3   ตัวบงชี้ทั้ง  62  ตวั  มีความสําคัญตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   ดังน้ันการวิจัยครั้งตอไปควรจะสรางแบบวดัและประเมินตัวบงชี ้
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ทั้ง  62  ตัว  ทั้งน้ีเพ่ือจะมีเครื่องมือวัดความเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ในจังหวัดภาคใตตอไป 
     2.4ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามผลของการนําตัวบงชี้ความเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต ในดานการนําไปใชและการพัฒนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 195

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546). รายงานความกาวหนาในการปฏิรูปการเรียนรู. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 

กรมวิชาการ. (2544).  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
กรมวิชาการ. (2545). รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว.  
กรมสามัญศึกษา.  (2542).  การประกันคณุภาพการศึกษา  กรมสามัญศึกษา.  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
                   .   (2545).การดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรูในสถานสกึษาสังกัดกรมสามัญศึกษา. 
 กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพการศาสนา. 
                   .  (2545ก).  การวางแผนกลยุทธ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา. 
                   .  (2545ข).  สมุดบันทึกกรมสามัญศึกษา 2546.  มปพ. 
กฤศวรรณ  โอปนพันธ.  (2537).  การพัฒนาดัชนีรวมชี้คุณลักษณะของนิสิตใหมระดับ 

ปริญญาตร.ี  วิทยานิพนธ ค.ม.  (การวิจัยการศึกษา).  กรุงเทพฯ :  
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

จําเรียง  วัยวฒัน  และเบญจมาศ   อํ่าพันธ.  (2540).  วินัย  5 ประการพื้นฐานองคการเรียนรู. 
 พิมพครั้งที่  2   กรุงเทพฯ : คูแขง. 
เฉลิมชัย  เฉลมิมีประเสริฐ.  (2544).  มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7Hurdles  กับการจัดทํา 

งบประมาณระบบใหม.  กรุงเทพฯ :ธีระฟลม. 
ชลันดา  อินทรเจริญ.  (2539).  การศึกษาตัวบงชี้ความสําเร็จของการใชหลักสตูรประถมศึกษา  

พุทธศักราช  2521  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนประถมศกึษา  สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ   วิทยานิพนธ ค.ม.  (บริหาร 
การศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 

ชวิน  ธัมมนันทกุล.  (2541? :1).  Learning  Organization  สําหรับบคุลากร คณะครุศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ชินภัทร  ภูมิรัตน.  (2539).  การพัฒนาดัชนีการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศกึษาแหงชาต.ิ  อัดสาํเนา. 

 
 
 



 196

โชคชัย  ศิรินพมณี.  (2540).  การพัฒนาตัวบงชีป้ระสทิธิภาพการดาํเนินงานของหนวย 
ศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  โดยใชพีดับเบิ้ลย ู และการ 
สัมภาษณกลุมเจาะจง.  วิทยานิพนธ ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา).   
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 

เดชน  เทียมรตัน และกานตสุดา  มาฆะศริานนท.  (2544).  The  Fifth  Discipline  วินัยสําหรับ 
องคการเรียนรู.  กรุงเทพฯ : ธีระปองวรรณกรรม. 

 ทิพาวด ี เมฆสวรรค.  (2544 ,พฤศจิกายน-ธันวาคม).  “ราชการยุคใหม”  ใน  สามิตสาร. 
 10(1) :4 – 6. 

นันทา  วิทวฒิุศักดิ์.  (2544,มกราคม - มิถุนายน). “ องคการแหงการเรียนรู และการบริหาร
จัดการความรู : แผนกลยทุธ เพ่ือพัฒนาสํานักวิทยบรกิาร  สถาบันราชภัฏ.”  ใน
วารสารสารสนเทศ. 2 (1) : 7 – 10. 

นงนุช  สุภาวฒันพันธ.  (2541).  การพัฒนาตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศกึษา โดยการ 
ประยุกตใชมาตรฐาน ISO  9000  สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด 
ขอนแกน.  :  วิทยานิพนธ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). ขอนแกน : บัณฑติวทิยาลัย   
มหาวิทยาลยัขอนแกน.  ถายเอกสาร. 

นงลักษณ วิรัชชัย. (2538). ความสัมพันธโครงสรางเชงิเสน (LISREL)สถติวิิเคราะหสําหรับ 
 การวิจัยทางสงัคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที2่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นพดล  เจนอักษร.  (2546). “ วธิีวเิคราะหสภาพแวดลอมและชุมชนเชิงปริมาณ.” ในประมวล

สาระชุดวชิา ประสบการณวิชาชีพ ประกาศนียบตัร บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา. 
เอกสารประกอบการสอน หนวยที ่1- 5. กรุงเทพ ฯ :มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ปญญา แกวกยีูร.  (2546). “ แนวคิดการบริหารการศึกษาสมัยใหม.” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหารการศึกษา.เอกสาร
ประกอบการสอน หนวยที ่6-10 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ประเวศ  วะส.ี  (2543).  ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคญัที่สุด.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 
ลาดพราว. 

ปรัชญา  เวสารัชช.  (2539).  ปฏิรูปราชการเพื่ออนาคต : ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา.   
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

พนม  พงษไพบูลย.  (2543).  บันทึกปลดักระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สาม : สังคมแหงการ 
เรียนรู.  ถายเอกสาร. 

พสุ  เดชะรินทร.  (2546).  กลยุทธใหมในการจัดการ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพผูจัดการ. 
 
 



 197

พรพันธุ  บุณยรัตนพันธ และบุญเลศิ  เลีย้วประไพ.  (2531).  คูมือการสรางและการวัด 
สถานภาพอนามัยในชุมชน  สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล.  กรุงเทพฯ :  
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ.  (2545).  การพัฒนาตัวบงชีร้วมคุณภาพกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรมนษุยของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดสถาบันพระบรมชนก  กระทรวง 
สาธารณสุข.  ปริญญานิพนธ  กศ.ด.  (การบริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ :  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

มาลี  ธรรมศิริ.  (2543).  การพัฒนารูปแบบองคการเรยีนรูโดยผานหนวยพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย  ในฐานะสวนขยายของการอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ  ค.ด.  ( การอุดมศึกษา). 
กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

ลัดดา  ดานวิริยะกุล.  (2537).  การพัฒนาตัวบงชี้รวมของประสิทธภิาพการมัธยมศึกษา 
ตอนตน.  วิทยานิพนธ ค.ม.  (การวิจัยการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลยั   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

ลือชัย  พันธเจริญกิจ.  (2540).  การพัฒนาองคการตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู.   
วิทยานิพนธ  ร.ม. (รัฐศาสตร).  กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร 

วรรณี  แกมเกต.ุ  (2539).  รายงานการศึกษาคนควาเชิงแนวคิดทฤษฎีเรื่องวิธวีทิยาการพัฒนา 
ดัชนี.   มปพ. 

                     .  (2540).  การพัฒนาตัวบงชี้รวมประสิทธิภาพการใชคร ู: การประยุกตใช  
โมเดลสมการ โครงสรางกลุมพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม.  วิทยานพินธ ค.ด.  
 (การวัดและประเมินผล).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 

วรารัตน  เขียวไพร.ี  (2542).  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี. 
วิจารณ   พานิช.  (2545).  องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู.   เอกสารประกอบ 

คําบรรยาย  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที ่1    
สถาบันพระปกเกลา. ถายเอกสาร  

วิชัย  วงษใหญ.  (2542, กันยายน - ธันวาคม).  “องคกรเรียนรู”  ในวารสารวิชาการ 
ศึกษาศาสตร. 1(1) : ง. 

วิไลวรรณ  เหมือนชาต.ิ  (2537).  การพัฒนาตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของการนิเทศภายใน 
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต.ิ   
วิทยานิพนธ ค.ม.  (บริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร 

 



 198

วิโรจน  สารรัตนะ.  (2545).  โรงเรียนองคการแหงการเรียนรู กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทาง 
การบริหาร.   กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ.์ 

                   .  (2545).  ปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรู.  
กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ.์ 

วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  (2543).  การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู.  กรุงเทพฯ :  
ธีระปอมวรรณกรรม. 

ศิริชัย  กาญจนาวาส.ี  (2537).   ทฤษฎีการประเมิน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมเกียรต ิ ทานอก.  (2539).  การพัฒนาตัวบงชี้รวมสาํหรับเกณฑมาตรฐานโรงเรยีน 

ประถมศึกษา. วิทยานิพนธ ค.ม.  (การวิจัยการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

สมบูรณ  สวางวรชาต.ิ (2546).  เปนผูใหสัมภาษณ., สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธิ ์เปนผูสัมภาษณ, ที่ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 เม่ือวันที ่15 ธันวาคม 2546. 
สุชาต ิ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  (2539,สิงหาคม - กันยายน).  “ตวับงชี้การปฏิบตัิงานทีเ่หมาะสม

สําหรับการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานโครงการและแผนงาน”,  ขาวการวิจัย
การศึกษา. 19(6) : 3-11. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  (2530).  รายงานการศึกษาสารสนเทศ 
เพ่ือการวางแผนและพัฒนาการศึกษาดัชนีและขอมูลพ้ืนฐาน.  กรุงเทพฯ :  
ฟนน่ีพัลลชิชิ่ง. 

                       .  (2539).  รายงานการวิจัยประสิทธภิาพการใชคร:ู การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
ระดับมหภาพ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพพริกหวาน. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  (2546). การบริหารสถานศึกษาตามแนวพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ . โรงพิมพกรมการศาสนา. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต.ิ  (2544).  สรุปสาระสําคัญแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่  9 (พ.ศ. 2545-2549).  ถายเอกสาร 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  (2545).  แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ . บริษทัพิมพดี จํากัด. 

สุรสิทธิ ์ เหมตะศิลป.  (2543, เมษายน - พฤษภาคม).  “องคการแหงการเรียนรู:การสะทอนของ
การฟนฟูองคการใหม.”  ใน วารสารเพิ่มผลผลติ.  39(4) : 3-18. 

เสริมศักดิ ์ วศิาลาภรณ.  (2536).  “การศึกษาผูนําแบบแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนสภาพ”  ในทฤษฎี 
และแนวปฏบิตัิในการบริหารการศึกษา  เอกสารการสอนหนวยที ่5-8.  พิมพครั้งที ่ 1.  
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 
 



 199

เสาวรส  บุนนาค  รอยตํารวจเอก.  (2543).  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความ 
เปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวิชาชพี   
โรงพยาบาลรฐั  กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ พบ.ม.  (การบริหารการพยาบาล). 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 

อมรรัตน  ลาคําเสน.  (2536).  การพัฒนาดัชนีรวมเพ่ือบงชี้สภาพทางการประถมศึกษา.  
วิทยานิพนธ ค.ม.  (การวิจัยการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 

อาทิตยา  ดวงมณี.  เรือเอก.  (2540).  การพัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรบัความเปนเลศิทางวชิาการ 
ของสาขาวชิาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานพินธ ค.ม.   
(การวิจัยการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ถายเอกสาร. 

อุไรวรรณ  เจนวาณิชยานนท.  (2536).  การพฒันาดัชนีสูความเปนเลิศทางวิชาการของ 
คณะพยาบาลศาสตรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ ค.ด.  (การอุดมศึกษา).  
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 

เอมอร  จังศิริพรปกรณ.  (2541).  การพัฒนาตัวบงชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของ 
ครอบครวั  นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ ค.ด. 
(การวัดและประเมินผลการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร. 

อํารุง   จันทวนิช.  (2535).  การจัดทําดัชนีเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : 
 มปพ. 
แอน  เมอรคาเดอร.  (2544).  การพัฒนาวิธีการทดสอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

ธนาคารออมสิน.  วิทยานพินธ บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย. ถายเอกสาร. 

Argote  & al.  (2000,May).  “ Introduction  Knowledge  Transfer  in  Organizations : 
Learning  from the  Experience of  Others,”  in  Organizational  Behhavior  and  
Human  Decision  Processes.  82 (1) , P1-8. 

Argyris: C. & Schon; D. C.  (1996).  Organizational Learning  : Theory, Method, and 
Practices.  MA: Addison.  Wesley. 

Beeby Mick &  Booth Charles.  (2000, April - June ).  Networks  and  Inter – 
Organizational  Learning : Critical  Review”.  The  Learning  Organization.  7(2) 
: 75-88. 

Bennette, J. & O’Brien .M.  (1994, August).  “The  Building  Block  of  the  Learning   
Organization”  in    Training.  31(6)  41-49. 



 200

Bollen, K.A.  (1989).  Structural  equations  with  latent  variables.  New York : John  
Wiley & Sons. 

Brandt. R.  (2003).  Is  this  School  a Learning  Organization ? 10 Ways  To  Tell  ?.   
(Online)   Avilable. http://www.nsdc.org.library / Jsd / brandt  241.html. 

Burchfield,  R.. W .  The  Oxford  English  Dictionary.  2 nd ed. Vol7.  Oxford :  
Clarendon  Press. 

Burstein L, Oakes, J  &  Guition, G .  (1992).  “Education  Indicators,”  Encyclopedia  of   
Educational  Research  V2.  Cambridge,  Massashusette : Blackwell  

 Publishers,  Ltd. 
Butcher, G….. et al.  (2001).  The School  as Learning  Organization.  (online) : Avilable.     

http:///www: netsquirrel.com / pepperdine/edc634/km/school_as_lo.html. 
Crawford.  (2003).  Exploring  the  Relationship  Between  Knowledge  Management  and   

Transformational  Leadership.(online). Avilable : http://www.aces.uiuc.edu/ Ale/ 
2003/crawford.pdf. 

Daft,  Richard L.  (1999).  Leadership : Theory  and  Practice.  Orlando.  FL : Dryden. 
Davies, P.  (1972).   The American  Heritage  Dictionary  of  the  English  Language.    
 New York  :  American  Heritage  Publishing. 
Desimone, R.L, Werner J.M.  &  Harris D”M”  (2000).  Human  Resource  Development.   
 3rd ed. Orlando. Harcourt.  Inc. 
Devos, G. Broeck,V.H. & Vanderheyden ,K.  (1998,December).  “The  Concept  and  

Practice  of  School-Based  Management  Contest : Integrrration  of 
Leadership  Development  and Organizational  Learning,”  Educational  
Administration  Quarterly.  34 (2)  700-717. 

Ellinger, D.A.,Yang, B.  & Ellinger , E.A.  (2000).   Is  the  Learning  Organization  for   
Real?  Examining  the  Impacts  of  the  Dimensions  of  the  Learning   
Organization  on  Organizational  Performance.  (online). Avilable : 
http://www.edst..educ.ubc.cal/aerc/2000/ellingeraetal1 – final.pdf. 

Garvin, D.  (1993,July-August). “ Building  Learning  Organizations.”  Havard  Business  
Review.71(3),  78-91. 



 201

Gephart,  M.A  &  Marsick V.J.  (1996,December).  Learning   Organizations  Come  
AliveTraining & Development,  50(12), 35-45. 

Gephart. M. A. , Marsick & Buren  M. E. “ Finding  Common and Uncommon  Ground  
among  Learning  Organization Model.” In  Proceeding of the Fourth Annual 
Conference of the Academy of Human Resource Development.  LA : Academy. 

Goh, Swee C.  (1997,October).  Towards  a  Learning  Organization: The Strategic  
Building  Blocks.  (online). Avilable : http://www.ifsam.org/1998/DATA/24.pdf. 

Goh, S. C., & Richardson G. (1997,October). “Benchmarking the Learning Capability of 
Organization “    in European Management Journal.  24(3).: 575-588. 

Gordon,  Judith  R.  (1999).  Organizational  Behavior  :  A  Diagnosis  Approach   : 
 6th ed. Upper  Saddle  River. NJ : Prentice  Hall  International. 
Granke , E. (2003). Characteristics of Successful Schools. (online)  Avilable : 

http://www.dpi.state.wi.us/dpi/disea/sit/cssovrw1.html. 
Hart ; C. (2000). Characteristics of Effective Indicators.  (online). Avilable : 

http://www.sustaunablemeasures.com/Indicators/Characteristics.html. 
Hendricks,  A.J.  (1996,March).  Education  Indicator  Systems : A Model  for  High  

School  in  Pennsylvania.  Dissertation  Abstracts  International.  57(3) : 50A 
Hoy,  Wayne K.  &  Miskel, Cecil G.  (2001).   Educational  Administration  Theory   

Research  Practice.  6th ed. New York  :  McGraw Hill. 
Johns, Gray.  (1996).   Organization  Behavior  :  Understanding  and  Managing  life  at   

Work.  4th ed.  New  York : Harper  Collin  College. 
Johnston, C. (1998). Leadership and The Learning Organization in Self Managing 

Schools, Victoria : University of Melbourne . 
Joreskog,  K.G.  and  Sorbom, D.  (1989).  LISREL 7 :  User’s Reference  Guilde.  

Chicago : Scientific  Software. 
Karsten , S., Vocken, E. & Voorthuis  M. (2000,July - September) “Dutch Primary 

School and The Concept of the Learning Organization.” In The Learning 
Organization. 7(3).:145-155. 

Keatings,D.P.  (1998).  “Human  Development  in  Learning  Society”  in  International  
Handbook  of  Educational  Change.Dordrecht : Kluwer Academic. 

Kerka,S.(1995).  The Learning Organization.(online).Avilable:http://www.ericcave. 
ord/docs/mr00004.html. 

 



 202

Kontoghiorghes, Awbrey  & Feurig.  (2002).  Examining  the  Relationship  between   
Learning  Organization  Dimension  and  Change  Adaptation, Innovation as well  
as Organizational  Performance. (online). Avilable : http://www.alba.edu.gr/okl

 /2000/Proceeding/pdf_files / Id155.pdf. 
Leithwood.K,Leonard L.  &  Sharratf. L.  (1998).  Conditions  Fostering  Organizational  

Learning  in Schools.  Educational  Administration  Quarterly.  34(2) , 243-276. 
Long, J.S.  (1983).  Confirmatory  Factor  Analysis.  Beverly Hills : Sage  Publication. 
Longworth, N. & Davies K.  (1999).  Lifelong  Learning : New Vision, New  Implications,  

New  Roles  for  People,  Organizations  Nations, and  Communities  In  The   
21st  Century.  London  :  Kogan  Page. 

Luthans,  F.  (1998).   Organizational  Behavior.  8th ed. Boston : Irwin / McGraw  Hill. 
Marquardt , Michael J.  (1996).  Building  the  Learning  Organization.  New  York :  

Mc Graw – Hill. 
Marquardt , Michael  &  Reynold  Angus.  (1994).  The  Global  Learning  Organization.   

NewYork : Irwin. 
Moilanen, R.  (2001,January - March).  “ Diagnostic  Tools  for  Learning  

Organizations.”  The  Learning  Organization.  8 (1). 6-20. 
Moorhead , Gregory  &  Griffin , Ricky W.  (1998).   Organization  Behavior  :  Managing   

People  and  Organizations.  5th ed. Boston  ittoughton  Muffin. 
Morhrman, S. & Mohrman, Jr. A. (1995). :Organizational Change and Learning. “ in  

Galbraith and lawler (eds). Organizing for the Future : The New Logic for 
Managing Complex Organization. pp87-109  . 

Newman, B. & Conrad, W.K.  (1999)  A Framework for Characterizing Knowledge 
Management  Methods, Practice, and Technologies. ( online). Avilable: 
http://www.km-forum.org/KM-Characterization-Framework.pdf. 

Nickols.  (2000).  Strategy  Definitions  and  Meaning. (online). Avilable :  
http://www.home.att.net/ nickols/strategy-definition.htm. 

O’Brien, Michael J.  (1994).   Learning  Organization  Practices  Proflie.  Sanfrancisco  :   
Pfeiffer. 

Osborne , Doreen R.  (1998).   The   Learning  Organization  and  Leadership  for  the   
College  System. . (online). Avilable: 
http://www.lib.umi.com/disserrtations/fullcit/MQ25874 Memmorial  Uniiiversity  of  
Nowfoundland.  Mai36/04. 



 203

Pedler , M. Borgone , J  &  Boydell, T.  (1997).   The  Learning  Company.  2nd ed’  
London  :  McGraw-Hill. 

Perskins., D.  (2000)  The Smart School. (online) Avilable : http://www.pz.harvard.edu/ 
Research/SmartSch.htm. 

Petrides , L.A.  &  Guiney, Z.S.  (2002 ,December).   Knowledge  Management  for  
chool  Leaders  :  An  Ecological  Framework  for  Thinking  School. . (online). 
Avilable : http://www.ishme.org/Thinking School.pdf. 

Popper, M.  &  Lipshitz.  (2000,July - September).  “    Installing  Mechanisms  and  
Instilling  Valuess  : the  Role  of  Leaders  in  Organizational  Learning,”  The  
Learning  Organization.  7(3)  :  135-144. 

Rawley,  J.  (1999,August).  “What  is  Knowledge  Management?”  in   Library  
Management.  20(8) : 416-419. 

Seng, C.V, Zannes, E, & Pace , R.W.  (2002,October-december).  “The  Contributions  
of  Knowledge  Management  to  Workplace  Learning.”  In  Journal  of  
Workplace  Learning.  14(4) : 138-147. 

Senge,  Peter M.  (1990).  The  Fifth  Discipline  : The Art  and  Practice  of  the   
Learning  Organization.  New York  :Boubleday/Cuurrency. 

Senge, Peter M. et al. (1994). The Fifth Discipline Fieldbook. New YorK : Doubleday. 
            .  (2000).  SchoolThat Learn.  I.  New York  : Doubleday. 
Sillins,  Halia ; Zarins,  Silja  &  Mulford , Bill.  (2002,January).  “What  Characteristics  

and  Processes  define  a School  as a learning  Organization?  Is  This a 
Useful  Concept  to  Apply to School?” in   International  Education  Journal. 
 3(1):24 -32. 

Skyrme, D.  (1995 October).  Management  Insight  No. 3.  The  Learning  Organization. 
 (online). Avilable : http://www.skyrme.com/insights/3lrnorg.htm. 

Stevens, James. (1996). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. 3rd ed. 
 New Jersey : Lawrence erlbaum Associate Publishers. 
Strain ; M.(2000,July – September) “School in a Learning Society New Purpose and 

Modalities of Learning in Late Modern Society ,“ in Educational Management & 
Administation 28 (3) 281 – 298. 

 
 
 



 204

Suwannachin, Chattip.  (2003, Mar).  Planning  for  Learning  Organization  in a  Private   
Vocational  School in Thailand  .   Disseration  Ph.D.  (Educational   
Administration). (online).Avilable:http://www.lib.com/disertations/fullcit/3064541.Illinois  
State  University  DAI –A 63/09. 

The New International  Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language     
(1989) . Encyclopedia Edition. Florida : Trident Promotional. 

Trans , V.  (1998,April - June). “ The Role of the Emotional Climate in Learning 
Organization, “ The learning organization. 5(2) 99 – 103. 

Wallace, C. R. ; Engel, d. e. & Mooney, J. E. (1997). The learning School. Thousand 
Oak, California : Corwin Press. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 206

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 207

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. สนั่น  สิทธวิัง 
      รองอธิการบดี   ฝายวจัิย   มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. เหม  ทองชัย 
      ภาควิชาบริหารการศึกษา  สถาบันราชภัฏนครศรธีรรมราช 
3.   อาจารย ดร. จิต  นวนแกว 
      อาจารย  2  โรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช 
4.   นายสมบรูณ   สวางวรชาต ิ
      ผูอํานวยการเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 
5.   นายทวีป   ปรีชา 
      ผูอํานวยการเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตรัง  เขต  1 
6.   นายมนตรี    พรหมมา 
      ผูอํานวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา    จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามการพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวดัภาคใต 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับน้ี เปนขอคําถามเกี่ยวกับตวับงชี้ความเปนองคการ 
แหงการเรียนรู        ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  ซ่ึงประกอบดวย  2  
ตอน  คือ 

ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่ 2  ระดับความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้

ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
 
 
 ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 คําชี้แจง  โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย    ลงใน    ตรงหนาขอความที่
เปนจริงเกี่ยวกับตวัผูตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ      1)   ชาย     2)   หญิง 
 2.  ตําแหนงปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
      1)   ผูบริหารสถานศกึษา 
      2)   ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
      3)   ครูอาจารย 
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 ตอนที ่ 2  ความเหมาะสมของตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต 
 คําชี้แจง    โปรดพิจารณาวาตวับงชี ้แตละตัวมีระดับความเหมาสะมอยูในระดับใด  ที่
จะนํามาชี้วัด  ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในจังหวัดภาคใต  
และโปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความเหมาะสม  ใหตรงกับตัวเลขที่ตองการซึ่งมี
ความหมายดังน้ี 
 ระดับ   5   หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความเหมาะสม 
มากที่สุด 
 ระดับ   4   หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความเหมาะสมมาก 
 ระดับ   3   หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความเหมาะสม 
ปานกลาง 
 ระดับ   2   หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความเหมาะสมนอย 
 ระดับ   1   หมายถึง  ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความเหมาะสม 
นอยที่สุด 
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1.  องคประกอบหลักดานองคการ 
 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1.   มีลักษณะเปนแนวราบ         
2.   มีชวงชั้นการบังคับบัญชานอย      
3. มีการติดตอสัมพันธกันภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
อยางสะดวก 

     

1.1 โครงสราง
ขององคการ 

4.  โครงสรางของสถานศึกษาตอง 
กระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจแกบุคลากรรวมถึงผูมี
สวนไดเสีย 

     

1.   วิสัยทัศนขององคการตองเกิดจาก 
บุคลากร ผูนําของสถานศึกษา ผูมีสวน
ไดสวนเสียรวมกันกําหนดขึ้นมา 

     

2.   วิสัยทัศนตองมุงสรางความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

     

3.   วิสัยทัศนตองคํานึงถงึผูเรียนเปน
อันดับแรก 

     

4.   วิสัยทัศนมีขอบเขตชัดเจน 
สามารถนําไปสูการปฏิบตัิได 

     

1.2 วิสัยทศัน 
องคการ 

5.   วิสัยทัศนขององคการจะตองกอให 
เกิดความรวมมือของสมาชิกใน
สถานศึกษาทีจ่ะปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุ
ตามวิสัยทัศนน้ัน 
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ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1.สถานศึกษามีวัฒนธรรมแบบเปดเผย
ไววางใจยอมรับและสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน   

     

2.สถานศึกษามีคานิยม รวมมือกัน 
ทํางานเปนทมี 

     

3.  สถานศึกษาสงเสริมการคิดริเริ่ม  
กลาคิดกลาทาํในสิ่งใหม ๆ และกลา
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

     

4.   สถานศึกษาสรางจุดมุงหมาย
รวมกันในการพัฒนาการเรียนรู 

     

1.3 วัฒน 
ธรรมองคการ 

5.   เนนการปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเน่ือง 

     

1. สรางการเรียนรูใหเกิดขึน้ในทุกสวน
และทุกระบบยอยของสถานศึกษา 

     

2. ใหความสําคัญและรางวัลแก 
บุคลากรและทีมงานที่เรียนรูและสราง 
สรรคสิ่งใหม 

     

3.   มีการวัดผลงานที่เกิดขึ้นจากการ 
เรียนรู 

     

4.  จัดเวลาแกบุคลากรและทีมงานใน 
การเรียนรูสิ่งใหม 

     

5.  สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและ 
สถานที่ทีเ่อ้ือสําหรับการเรยีนรู 

     

1.2 กลยุทธ 
องคการ 

6.  ใชการเรียนรูของบุคคลทีมงานใน 
การสรางความสําเร็จกับสถานศึกษา 
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2.  องคประกอบหลักดานผูนํา 
 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1.   ผูนําเปดโอกาสใหผูตามมีอิสระใน 
การทํางาน 

     

2.   ผูนําจะสงเสริมใหผูตามไดพัฒนา 
ตนเอง 

     

3.   ผูนํามีความเปนมิตรกบัผูตามใชวธิ ี
แบบไมเปนทางการกับผูตาม 

     

4.   ผูนําเปนแบบอยางของความ 
ซ่ือสัตยความยุติธรรม 

     

5.   ผูนํามีมาตรฐานสูงในการปฏิบตั ิ
งาน 

     

6.   ผูนํามีความสามารถในการ 
แกปญหาตาง ๆ 

     

7.   ผูนํายั่วยผุูใตบังคับบัญชาดวยการ 
แนะนําชวยเหลือ สนับสนนุ ยกยอง 
ยอมรับ และ  เปดใจกวาง 

     

8.   ผูนําแลกเปลี่ยนความรู 
ความชํานาญกับผูใตบังคบับัญชา 

     

9.   ผูนําแสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ัน   
กระตือรือรน 

     

2.1 แบบ 
ภาวะผูนํา 

10.  ผูนําตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล   
และมีความภักดี 
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3.  องคประกอบหลักดานการเรียนรู 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1.   การเรยีนรูในแสถานศึกษาที่เปน
องคการแหงการเรียนรู มี  5  ระดับ คือ 

1)  การเรียนรูระดับบุคคล 
2)  การเรียนรูระดับทีม 
3)  การเรียนรูระดับกลุมงาน 
4)  การเรียนรูระดับองคการ 
5)  การเรียนรูระหวางองคการ 

     

2.   การเรียนรูในแตละระดับตองอาศัย 
การเรียนรูในระดับบุคคลเปนพ้ืนฐานใน
การเรียนรู 

     

3.1 ระดับ 
การเรียนรู 

3.  สถานศึกษามีการเรียนรูโดยการ 
บูรณาการการเรียนรูของบคุคล   
การเรียนทีมงาน การเรียนรูในระดับ 
กลุมงาน เขาดวยกัน 

     

1.  รูปแบบการเรียนรูของสถานศึกษาที่
เปนองคการแหงการเรียนรูมี 4 รูปแบบ  
คือ 

1) การเรียนรูเพ่ือปรับเปลีย่น 
   องคการ 
2) การเรียนรูอนาคตจากการ 
    คาดการณ 
3) การเรียนรูวิธีการเรียนรู 
4) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ  

     3.2  รูปแบบ 
การเรียนรู 

2. บุคลากรและองคการใชการเรียนรู 
จากประสบการณทั้งของบุคคลและ
องคการเพื่อปรับใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลง 
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ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 3. บุคลากรและสถานศึกษาใชการ
คาดการณอนาคตเปนวธิีการเรียนรูที่จะ
วางแผนอนาคตของสถานศึกษา 
4.บุคลากรและสถานศึกษาแสวงหาวธิีที่
จะเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆทั้งใน 
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
5.สถานศึกษาใชการปฏบิัตงิานเปน
วิธีการเรียนรู 

     

 1.  วินัยในสถานศึกษาทีเ่ปนองคการ
แหงการเรียนรูมี  5  รูปแบบ  คือ 

1)  การคิดเชงิระบบ 
2)  การพัฒนาแบบแผนความคิด 
3)  การเรียนรูเปนทีม 
4)  สรางวิสัยทัศนรวม 
5)  ความรอบรูสวนตน   

     

2.  สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรม ี
การพัฒนาความคิดเชิงระบบ 

     

3.  สถานศึกษามีการพัฒนาแบบแผน 
ความคิดของบุคคลเพื่อให สอดคลอง 
กับวตัถุประสงคและเปาหมายของสถาน 
ศึกษา 

     

3.3  วินัยใน 
การเรียนรู 

4.  สถานศึกษามีการสงเสริมให
บุคลากรมีทักษะการเรยีนรูรวมกัน  เปน
ทีม 
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ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 5. สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคคล 
พัฒนาวิสัยทศันสวนตนมาบูรณาการ
เปนวิสยัทัศนรวมของสถานศึกษา 

     

 6.  สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคลพัฒนา 
ความรู  ความสามารถ  ของตนเพื่อ 
บรรลวุิสัยทัศนของตนเอง    และของ 
สถานศึกษา 

     

 
4.  องคประกอบหลักดานการจัดการความรู 
 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1.   มีการแสวงหาความรูจากแหลง
ความรูภายในสถานศึกษา 

     

2.   มีการแสวงหาความรูจากแหลง
ความรูภายนอกสถานศึกษา 

     

4.1   การ 
แสวงหา 
ความรู 

3.   ใชวิธีการแสวงหาความรูอยาง
หลากหลาย 

     

1สถานศึกษามีการรวบรวมความรูใหม 
สมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

     

2.สถานศึกษามีการรวบรวมและพัฒนา
ความรูใหมอยางตอเน่ือง 

     

4.2 การสราง 
ความรู 

3. บุคลากรและสถานศึกษาสรางความรู
ใหมโดยวิธีการที่หลากหลาย 
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ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1.   บุคลากรและทีมงานในองคการมี 
การถายโอนความรูที่ได มาซึ่งกันและ 
กัน 

     

2.   บุคลากรและทีมงานในองคการนํา 
ความรูที่ไดมาใชประโยชนในการ
ปฏิบตัิงาน 

     

4.4  การ 
ถายโอนและ
การใช 
ประโยชน 

3.   มีการใชวธิีการและเครือ่งมือที่ 
หลากหลายในการถายโอนและใช 
ประโยชนจากความรู 
 

     

4.5 การจัด 
เก็บความรู 

1.  มีการจัดเก็บความรูเปนระบบ  
สามารถคนหาไดงาย 

     

 2.  สามารถใชความรูไดถกูตอง รวดเรว็
และทันเวลา 

     

 3.  มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บ 
ความรู 

     

 4.  ความรูที่จัดเก็บไดรับการปรับปรุง 
และนํามาใชอยางตอเน่ือง 
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5.  องคประกอบหลักดานเทคโนโลย ี
 

ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 
องคประกอบ 
     ยอย 

 
ตัวบงชี ้

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1.  บุคลากรในสถานศึกษาไดใช 
เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู 

     

2.  สถานศึกษามีการสนับสนุนงบ 
ประมาณในการ จัดหา เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู 

     

3.  สถานศึกษามีการปรับปรุง 
เทคโนโลยใีหทันสมัยและพรอมสําหรับ
การปฏิบตัิงานและการเรยีนรูอยูเสมอ 

     

4.  สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากร   
สรางสารสนเทศใหม ๆ เพ่ือการ
ปฏิบตัิงานและการเรียนรู 

     

5.1  การใช 
เทคโนโลย ี
เพ่ือการ 
เรียนรู 

5.  สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพื่อประโยชนใน ทางการบริหาร
องคการ 
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ภาคผนวก ค 
 

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตวับงชีค้วามเปนองคการแหงการเรียนรู 
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ตาราง  40  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตวับงชี้ความเปน 
      องคการแหงการเรียนรู 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 
ดานองคการ โครงสรางขององคการ 1 .83 
  2 .83 
  3 .83 
 วิสัยทัศนองคการ 1 1 
  2 1 
  3 1 
  4 .83 
  5 1 
 วัฒนธรรมองคการ 1 1 
  2 1 
  3 .67 
  4 .83 
  5 1 
 กลยุทธองคการ 1 .67 
  2 .83 
  3 .83 
  4 .83 
  5 1 
  6 1 
ดานภาวะผูนํา ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 1 .83 
  2 .83 
  4 .83 
  5 1 
  6 .67 
  7 .83 
  8 .83 
  9 1 
  10 1 
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ตาราง  40  (ตอ)    
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 
การเรียนรู ระดับการเรียนรู 1 1 
  2 1 
  3 .83 
 ประเภทการเรียนรู 1 1 
  2 1 
  3 1 
  4 .83 
  5 .67 
 วินัยในการเรียนรู 1 1 
  2 1 
  3 1 
  4 .83 
  5 .83 
  6 .83 
ดานการจัดการ การแสวงหาความรู 1 .67 
ความรู  2 1 
  3 1 
 การสรางความรู 1 .83 
  2 1 
  3 1 
 การถายโอนและใช 1 .83 
 ความรู 2 1 
  3 1 
 การจัดเก็บความรู 1 .83 
  2 .83 
  3 1 
  4 1 
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ตาราง  40  (ตอ)    
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 
ดานเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีเพ่ือการ 1 .67 
 เรียนรู 2 .83 
  3 .83 
  4 1 
  5 .83 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการวเิคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอ 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ที ่ t 
องคการ โครงสรางขององคการ 1 6.289*** 
  2 5.832*** 
  3 4.453*** 
  4 5.274*** 
 วิสัยทัศนองคการ 1 6.254*** 
  2 5.374*** 
  3 5.193*** 
  4 6.742*** 
  5 5.775*** 

 วัฒนธรรมองคการ 1 6.874*** 
  2 5.543*** 
  3 5.287*** 
  4 6.131*** 
  5 6.254*** 
 กลยุทธองคการ 1 7.297*** 
  2 6.483*** 
  3 7.212*** 
  4 6.542*** 
  5 6.228*** 
  6 5.211*** 

ภาวะผูนํา ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 1 5.271*** 
  2 5.823*** 
  3 6.133*** 
  4 5.244*** 
  5 6.279*** 
  6 6.432*** 
  7 6.115*** 
  8 6.224*** 
  9 7.156*** 
  10 6.247*** 
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ตาราง  41 (ตอ) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ที ่ t 

 ระดับการเรียนรู 1 6.122*** 
  2 10.153*** 
  3 9.873*** 
 รูปแบบการเรียนรู 1 7.657*** 
  2 6.244*** 
  3 7.625*** 
  4 9.185*** 
  5 7.367*** 
การเรียนรู วินัยในการเรียนรู 1 7.621*** 
  2 6.925*** 
  3 7.344*** 
  4 7.266** 
  5 6.395** 
  6 7.215*** 
การจัดการความรู การแสวงหาความรู 1 8.108*** 
  2 10.029*** 
  3 7.521*** 
 การสรางความรู 1 6.568*** 
  2 6.233*** 
  3 7.931*** 
 การถายโอนและใชความรู 1 10.211*** 
  2 6.035*** 
  3 9.728*** 
 การจัดเก็บความรู 1 5.198*** 
  2 4.732*** 
  3 4.843*** 
  4 5.574*** 
เทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 1 7.877*** 
  2 6.536*** 
  3 5.352*** 
  4 7.248*** 
  5 8.592*** 
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ตาราง  41  (ตอ) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ที ่ t 
เทคโนโลย ี การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 1 7.877*** 
  2 6.536*** 
  3 5.352*** 
  4 7.248*** 
  5 8.592*** 
 
*** p < .001 
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ประวัติยอผูวิจัย 
  
 ชื่อ       นายสุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธิ ์
 วัน เดือน ป เกิด         3 เมษายน 2503 

สถานที่เกิด              17 หมูที่ 7 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัด             
นครศรธีรรมราช 

 สถานที่อยูปจจุบัน       47/6 หมูที่ 3  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ตําแหนงหนาที่การงาน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ระดับ 7 
 สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนคงคาประชารักษ อําเภอนบพิตํา 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  
 ประวตัิการศึกษา 
  พ.ศ. 2519    มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พ.ศ. 2521    มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา 
                   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พ.ศ. 2523    ปกศ.สูง (ภาษาอังกฤษ) วทิยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
                    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  พ.ศ. 2525    กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                   จังหวัดสงขลา 
  พ.ศ. 2541    กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  พ.ศ. 2547    กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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