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และการใชเทคโนโลยี การจูงใจในการทํางาน และ การปฏิบัติงานเปนทีม ประชากรที่ใชในการวิจัย
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และรางวัลดวยความยุติธรรม และดานการปฏิบัติงานเปนทีม โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมการมี
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The purposes of this research were to study the guidelines supporting a learning 
organization of Nalauang School, Tungkaru District, Bangkok Metropolis and tostudy 
appropriate levels of the guidelines supporting a learning organization by the opinion of the 
teachers in Nalauang School, Tungkaru District, Bangkok Metropolis in 5 aspects; 
Environment attribute , Vision and goal creation, Innovation creation and technology using, 
Working motivation and Teamwork. There were 113 samples; consist of the school 
principal, vice – principals, teachers, school committees, parents and students.The 
instruments were the individual in-depth interview structural questionnaires, the focus group 
guidelines questionnaires and 5 point-rating scale questionnaire. The statistics use for data 
analyses were percentage, mean and standard deviation.   

 The results revealed as follow. 
   1. The guidelines supporting a learning organization of Nalauang School, 
Tungkaru District, Bangkok Metropolis by the opinion of the school principal, vice – 
principals, teachers, school committees, parents and students revealed that Environment 
attribute; school should be organized and held seminars for the personnel, Vision and goal 
creation; school should be held workshops for the personnel, Innovation creation and 
technology using; school should be training  visit for the personnel and provide enough 
budget, Working motivation and teamwork; Administrators should be honored, praise and 
reward with justice,Teamwork;  school should be organized to participate to communicate, 
coordinate relations. support the exchange of learning ,the distribution of power and is 
evaluated regularly. 

 2. Appropriate levels of the guidelines supporting a learning organization by the 
opinion of the teachers in Nalauang School, Tungkaru District, Bangkok Metropolis revealed 
the highest level in every aspects.         
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ประกาศคุณูปการ 
  
  สารนิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรณุาอยางยิ่งจาก  
อาจารย ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ทานไดใหคําปรึกษาสารนพินธ
จนสารนิพนธนี้สําเร็จลงไดดวยดีทานไดเสียสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางาน
วิจัยนี้ทุกขั้นตอนจนทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจัยและรูถึงคุณคาของงานวิจัย 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
  ขอขอบคุณ  รองศาสตราจารยทัศนา แสวงศักดิ์  ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน     
กลิ่นกุหลาบ ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง อาจารย  ดร.มารศรี  สุธานิธิ    
อาจารย ดร.สรภัคสรณ  ฉัตรกมลทัศน  กรรมการสอบสารนิพนธที่ใหคําแนะนําในการทําสารนิพนธ
นี้มีความสมบรูณมากขึ้น 
  ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง อาจารย ดร.จันทรัศม์ิ       
ภูมิอริยวัฒน นายถวลัย มหิมา ผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง นายชาตรี  ทิมจรัส   
รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง ดร.จามจุรี  จําเมือง  รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางปะกอก        
ที่เมตตาใหคําแนะนําเกี่ยวกบัเครื่องมือในการวิจัย 
        ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง  
นักเรียน  โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไดใหความอนุเคราะห
และใหความรวมมืออยางดียิ่งในการเก็บขอมูล  
        คุณความดีและประโยชนที่เกิดจากสารนิพนธฉบบันี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อเปนการบูชาและ 
ทดแทนพระคณุของบิดา มารดา บุพการ ีบูรพาจารย เจาของแนวคิดและตําราที่ผูวิจัยกลาวถึง 
ตลอดจนผูที่ไดใหความรวมมือ ความชวยเหลือแกผูวิจัยที่ทําใหสารนิพนธสําเร็จลลุวงไปดวยดี 
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                                                     บทที่ 1 
                                บทนํา 

 

 

ภูมิหลัง 

 ปจจุบันสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มาชวยอํานวยความสะดวกสบายในปจจุบัน สงผลใหทุกองคการ
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหเขากับสถานการณปจจุบัน เพ่ือความอยูรอดของ
องคการ  บุคลากรในองคการจะตองเรียนรู ผสมผสานการเรียนรูและมีการพัฒนาองคการอยาง
ตอเน่ือง  องคการที่เปนพ้ืนฐานสําคัญในสังคมคือองคการการศึกษา ซึ่งเปนองคการที่ชวยพัฒนาคน
ใหมีความรูความสามารถ มีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม จึงไดมีแนวคิดในการบริหาร
จัดการสมัยใหมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management) การจัดการหวงโซอุปทาน  (Supply Chain Management) และการจัดการ
ความรู  (Knowledge Management) จึงจําเปนตองสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี ในองคการให
กระตือรือรนแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  การบริหารงานภายในองคการตอง
ปรับเปลี่ยนและจัดการอยางเปนระบบซ่ึงจะตองอาศัยการเรียนรูจากทรัพยากรบุคคล ในองคการ 
ทุกคน  ใหความรูทั้งหลายนั้นกลายเปนความรูที่เกิดประโยชนสําหรับคนทั้งองคการ เพ่ือการกาว
เขาสูองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ใหองคการมีความยั่งยืนและ มีภูมิคุมกัน 
ซึ่งตองตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการเรียนรูระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการ  บุคลากรทุกระดับตองรวมมือกันพัฒนาองคการรวมกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพความสามารถใน
การสรางสรรคอนาคตขององคการอยางตอเน่ือง ซึ่งบุคลากรในองคการมีความสามารถและความ
เชี่ยวชาญแตกตางกันไป จึงจําเปนตองหลอมรวมความรูนั้นใหเปนองคการแหงการเรียนรู   
(สุรัตน  ดวงชาทม. 2550:  ออนไลน)   
  แนวคิดองคการแหงการเรียนรูไดเขามามีบทบาทสําคัญตอองคการตาง ๆ อยางมากใน
ปจจุบัน  จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 - 2554)  
ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
มุงเนนพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม 3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมนํา
ความรู โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของทุกคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต ตั้งแต 
วัยเด็กใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงาน ให
สอดคลองกับความตองการ พรอมกาวเขาสูโลกแหงการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สราง
และพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู  สงเสริมใหคนไทย
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรู
สมัยใหม  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549:  50) ไดมีพระ
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ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด  3 วาดวย
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา  11 กลาววาสวนราชการมีหนาที่
ในการพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรู
ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู  
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช
กฤษฎีกานี้ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.2546: 4) ซึ่งไดมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 1 ความ       
มุงหมายและหลักการ มาตรา  6 ไดกลาววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 5)   
  สถานศึกษาในฐานะที่เปนองคการที่ทําหนาที่ถายทอดความรูพัฒนาทั้งดานสติปญญา
และทักษะเพื่อเปนกําลังของสังคม การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจตอคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาจําเปนตอง
หาทางปองกัน สรางความเขมแข็งในโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปดโอกาสใหบุคลากร
จากทุกฝายในโรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการในสถานศึกษา สงเสริมความชวยเหลือและความ
รวมมือทุกรูปแบบ ทําใหตองมีการหาแนวทางสงเสริมแนวทางการเรียนรูใหแกองคการและผูคน   
ในองคการทั้งระดับทีม ระดับบุคคล เพ่ือแบงปนความรู  ประสบการณ 
  แนวคิดในการสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูเร่ิมแผขยายไปทั่วทุกมุมโลก ไดมี  
ผูเผยแพรแนวความคิดในการสรางองคการแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาองคการและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยขององคการในอนาคต  ซึ่งมี  เซงเก (Senge) เปนผูผลิตงานเขียนเกี่ยวกับองคการแหงการ
เรียนรู ไดกลาวถึงองคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการที่มุงขยายขีดความสามารถของคนใน
องคการอยางตอเน่ือง ดวยการสงเสริมใหคนเหลานั้นพัฒนาตนเองและใชศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มที่ ในขณะเดียวกันองคการก็ตองเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงวิสัยทัศนรวมกัน  โดยทุกคนตอง
ตระหนักถึงสภาพการณปจจุบันขององคการและพรอมที่จะเผชิญกับการแกปญหาเหลานั้น         
ซึ่งจะตองทําใหทุกคนมีสวนรวมในการเรียนเปนทีมพรอมสรางความคิดที่เปนระบบใหกับทุกคนใน
องคการ  ทุกองคการจึงตองเพียรพยายามที่จะสรางองคการแหงการเรียนรูขึ้นเพื่อกระตุนและเรงเรา
ใหสมาชิกทุกคนในองคการมีความกระตือรือรนในการเพ่ิมศักยภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือไปสูอนาคต
องคการที่ดียิ่งขึ้น (วีระวัฒน ปนนิตามัย.  2544:  58) การศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการ
พัฒนามนุษยและสังคม สถานศึกษาจึงทําหนาที่นําเอานโยบายดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา จะบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม  
ยอมขึ้นอยูกับการดํา เนินงานของสถานศึกษา  ตามการรายงานสภาวะการศึกษาไทย  
พ.ศ. 2551 / 2552  ไดกลาวถึงปญหาครูอาจารยขาดคุณภาพทั้งทางวิชาการและทางคุณลักษณะ
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ความเปนครูที่ดี ครูเปนตัวแปรที่สําคัญตอผูเรียน สาเหตุที่ครูขาดคุณภาพสวนหนึ่งเปนผลจากคน
สวนใหญมีระดับผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง จะมาเลือกเรียนหรือมาเปนครูไมไดมีอุปนิสัยหรือ
ใจรักการเปนครู ไมใฝรู ไมรักการอานหนังสือ ไมสนใจพัฒนาตนเองแตเลือกเรียนและเขามาทํางาน
เพ่ือ มีรายไดประจําอาชีพหน่ึง การทํางานแบบราชการในเมืองไทยไมมีการตรวจสอบผลการทํางาน
จริงจัง หากไมทําผิดระเบียบวินัย  และผิดกฎหมายก็จะไดเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกป ครูในระบบราชการ
แบบเกานี้สวนใหญจึงไมสนใจ ไมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการทํางานของตนเอง รวมทั้งไม
ตรวจสอบเรียกรองจากเพื่อนรวมงานในองคการใหตองพัฒนาการทํางาน ครูที่มีลักษณะดีก็มีมาก 
แตการทํางานภายใตระบบราชการแบบเกาทําใหพอทํางานไปสักระยะหนึ่งก็อาจทําใหครูเหลานี้ไมมี
กําลังใจ ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน  บางคนขอลาออกไปทํางานอื่นหรือขอเกษียณกอนครบกําหนด
อายุไปทําอยางอ่ืนแทน ทําใหประเทศตองสูญเสียครูดี ๆ  ที่มีอยูนอยไปอีก ดวยเหตุนี้จําเปนตอง
สรางครูแนวใหม พัฒนาครูแบบเกาและสรางครูรุนใหม  ดวยการคัดเลือกเฉพาะคนเกง มีใจรักความ
เปนครู พรอมพัฒนาปรับปรุงตนเองสม่ําเสมอ รักการอานหนังสือ ทํางานเปนทีมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนรวมงาน  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553: 180-184)  การบริหารจัดการ
ที่มุงเนนคุณภาพจึงเขามามีบทบาทสําคัญเพ่ือสรางประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดใหแกองคการ 
ตองเปลี่ยนแปลงสรางสิ่งที่ไมเคยมีมากอนในองคการ พัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง 
คือทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรู องคการแหงการเรียนรูมุงเนนใหสมาชิกทุกคนมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง  และ
องคการ  ใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว มุงม่ันพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรูและ
ทักษะอยางตอเน่ือง ดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต การเปนองคการแหงการเรียนรูเปนสิ่ง
สนับสนุน  สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหสถานศึกษาสามารถ
แกปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง (วิโรจน สารัตนะ.  
2545:  8) 
   สถานศึกษาในฐานะที่เปนองคการที่ทําหนาที่จัดการศึกษาในระบบใหกับประชาชน        
เปนระบบที่ทุกประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่งอีกระบบหนึ่ง  เพราะสถานศึกษาเปนระบบสังคม 
ที่ชวยพัฒนาคนใหมีความรู มีคานิยมที่ดีในการใชชีวิต พัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ แตปจจุบัน
สภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป นับวันวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยมจากตะวันตกจะเขามาแทนที่ ความ
เสื่อมทางศีลธรรมอันดีงาม วิกฤตทางการเมืองในปจจุบันทําใหประชาชนขาดความศรัทธาผูนํา
ประเทศ  ปญหาเหลานี้ลวนมาจากผลดานการศึกษาเปนสําคัญ  จากการวิเคราะหในเรื่องสมรรถนะ
ของการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552 โดยใชดัชนีของสถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการ 
หรือ International Institute for Management Development (IMD) เปนกรอบหลักในการวิเคราะห 
พบวาสมรรถนะดานการศึกษาในภาพรวมประเทศไทยอยู อันดับ 47 จากทั้งหมด   
57  ประเทศ จากการศึกษาวิเคราะหของนักวิชาการ  ลงความเห็นวาสมรรถนะการศึกษาไทยในเวที
สากลยังอยู  ในระดับไมเปนที่นาพอใจและยังลาหลังกวาหลายประเทศ ทั้งดานโอกาส คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ผลการจัดการศึกษาตองยกระดับคุณภาพการศึกษามุงเนนคุณภาพใหมากขึ้น    
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ทั้งคุณภาพครู คุณภาพผูเรียน และคุณภาพของระบบการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2552. 40-58) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเปนสิ่งที่สําคัญการศึกษาชวยในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพและสามารถที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ   
   โรงเรียนนาหลวงเปนโรงเ รียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร   ได จัดตั้ ง เ ม่ือวันที่   
3  พฤษภาคม  2477 นับเปนระยะเวลา 75 ป  โรงเรียนนาหลวงไดรับคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร
เขารวมในโครงการโรงเรียนตนแบบคุณภาพมาตรฐานเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาทั้งดาน
กายภาพภายนอกและคุณภาพการจัดการเรียนรูใหทัดเทียมโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเอกชนที่มี
ชื่อเสียง บุคลากรของโรงเรียนมีความรูความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน จากผลการดําเนินงานที่ผาน
มาของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารจัดการศึกษา
พบปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ  คือ  บุคลากรไมเห็นความสําคัญในการรวมมือกันสรางวิสัยทัศน  
กําหนดเปาหมายในการทํางานสวนมากวิสัยทัศนของโรงเรียนจะมาจากผูบริหารโรงเรียน  การไม
ยอมรับความคิดเห็น การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานเปนทีม บุคลากรบางสวนยังยึดติดกับ
รูปแบบ  เดิม ๆ  ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหบรรยากาศในการทํางานไมเอ้ือตอการพัฒนา
ตองมีแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีวิสัยทัศน  และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ใหม ๆ  เชนการเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นและกําหนดวิสัยทัศน
รวมกัน  การพัฒนาทีมงาน การเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุดใหเพียงพอตอบุคลากร  
สงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรูดวยตนเอง ในรูปแบบดานการฝกอบรมใหเพียงพอตอความตองการ  
หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร การเปนผูใฝรู กระตือรือรนใน
การเรียนรู  สรางบรรยากาศที่ดีใหกับสถานศึกษาที่ไดชื่อวาเปนแหลงการเรียนรู ดังน้ันผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนนาหลวง  
สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสมบูรณ  (ถวัลย  มหิมา. 2552. สัมภาษณ)  จากการวิจัยในครั้งน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชน   
ตอผูบริหารและบุคลากรในองคการ  นํามาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สามารถนําแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ตอองคการอ่ืน ๆ  อีกตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนนาหลวง  
สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร   
   2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร   
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ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ทําใหทราบแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ขอมูลเหลานี้เปนประโยชน
ตอทั้งผูบริหาร  บุคลากรในสถานศึกษา  สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพัฒนาสถานศึกษา
เปนองคการแหงการเรียนรู  ดังนี้ 
   1. แนวทางการสรางบรรยากาศ ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความประทับใจ       
มีรูสึกที่ดี  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนรวมงาน  ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง    
   2. แนวทางการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเขา
มามีสวนรวมกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 
   3. แนวทางการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี ทําใหบุคลากรในสถานศึกษานํา
เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ใชเทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกในการทํางาน 
   4. แนวทางการจูงใจในการทํางาน  ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน  ทํางานเต็มศักยภาพ 
   5. แนวทางการปฏิบัติงานเปนทีม ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาทํางานรวมกันกับสมาชิก
เปนระบบและมีความสุขในการทํางานรวมกัน นําไปสูความสําเร็จในการทํางานที่ตั้งเปาหมายไว 
   

ขอบเขตของการวิจัย 
   ในการศึกษาคนควาในครัง้นี้ มีขอบเขตของเนื้อหา ประชากร พรอมทั้งตัวแปรทีใ่ชใน
การศึกษาคนควา ดังนี้ 
    1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
    ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร   
ใน  5  ดาน คือ การสรางบรรยากาศ  การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน การคิดคน
นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  การจูงใจในการทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม   

 

     2.  ขอบเขตดานประชากร   
    ประชากรทีใ่ชในการวิจัย  ประกอบดวยประชากร  3  กลุม  ดังนี้ 
    กลุมที่ 1 เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแก ผูอํานวยการ  
จํานวน  1  คน  รองผูอํานวยการ  จํานวน  4  คน  รวมทั้งหมด  5  คน   
    กลุมที่  2  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบการสนทนากลุมยอย ไดแกครูผูสอน  
จํานวน  81 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน  9  คน ผูปกครอง จํานวน  9 คน และนักเรียน  
จํานวน  9  คน   รวมทั้งหมด  108  คน   
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     กลุมที่  3  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  ไดแก ครูผูสอน  จํานวน   81  คน   
 
      3.  ดานตัวแปรทีศ่ึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแกแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู          
5  ดาน  ประกอบดวย   
   1.  การสรางบรรยากาศ   

2.  การสรางวสิัยทัศนและเปาหมายการทํางาน     
3.  การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  
4.  การจูงใจในการทํางาน       
5.  การปฏิบตัิงานเปนทีม    
   

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. องคการแหงการเรียนรู  หมายถึงสถานศึกษาที่สามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ืองโดย
ผานสมาชิกในองคการทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม จากทั้งภายในและภายนอกองคการ  เพ่ือทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทําใหองคการเจริญงอกงามอยางตอเน่ือง   
  2.  การสงเสริม  หมายถึงพฤติกรรมของบุคลากรสถานศึกษา ที่เอ้ือหรือสงเสริมให
บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง  เพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ นําความรูมาใชใหเกิดประโยชนตอ
การทํางาน  เกิดองคการแหงการเรียนรู ในสถานศึกษา  ทั้ งการใหความรู  การฝกอบรม  
การประชุมสัมมนา  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมความคิดเห็น การทําเปนแบบอยาง  
การเสริมแรง  การจัดสภาพแวดลอม  การสรางบรรยากาศ การจัดหาเทคโนโลยี และการสนับสนุน
ทรัพยากรตาง ๆ   
  3.  แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคลากรในสถานศึกษาที่เอ้ือหรือสงเสริมใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู  
ความสามารถ นําความรูมาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางาน  เกิดองคการแหงการเรียนรู           
ในสถานศึกษา  ประกอบดวย  5  ดาน  ไดแก   
   3.1 การสรางบรรยากาศ หมายถึงพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษามุงสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิก เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคอยางเปนอิสระและตอเน่ือง มีความเอาใจใส
ตอความเปนมนุษย เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไรซึ่งความแบงแยก  
และสนับสนุนการมีสวนรวมในการทํางาน 
   3.2 การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน หมายถึงพฤติกรรมของบุคลากรใน
สถานศึกษาใหสมาชิกทุกคนในองคการไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน เกิดความปรารถนาที่จะเห็นภาพใน
อนาคตขององคการรวมกัน  มีการขับเคลื่อนภารกิจทุกอยางไปสูเปาหมายเดียวกันและมีความรัก
ความหวงใยซึ่งกันและกัน 
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    3.3 การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี หมายถึงพฤติกรรมของบุคลากรใน
สถานศึกษาสนับสนุนใหสมาชิกขององคการมีความเขาใจ  ความสามารถของการใชเทคโนโลยี      
รูวิธีการใชประโยชน  มีการจัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคคลากรไดเรียนรูสนับสนุนใหมีการ
ใชอยางตอเน่ือง 
    3.4 การจูงใจในการทํางาน  หมายถึงพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษากระตุน
โนมนาวสมาชิกในสถานศึกษาทํางานเพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษาโดย
อาศัยกระบวนการจูงใจ 
    3.5 การปฏิบัติงานเปนทีม หมายถึงพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาสนับสนุน
ความรวมมือ การแบงปนการทํางานทั้งเปนทีมและเครือขาย มีการแกปญหาอยางตอเน่ืองระยะยาว  
มีการริเริ่มสิ่งใหม ๆ  เพ่ือสรางการแขงขันและสรางพลังรวมกันอันจะทําใหสถานศึกษาอยูรอดและ
เจริญเติบโตได 
   4. ผูอํานวยการ หมายถึงขาราชครูผูปฏิบัติหนาทีต่ําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง  
สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร   
   5.รองผูอํานวยการหมายถึงขาราชครูผูปฏิบัติหนาทีต่ําแหนงรองผูอํานวยการ 
ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองผูอํานวยการฝายบคุลากร รองผูอํานวยการฝาย
งบประมาณ และรองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียน นาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
   6. ครูผูสอน หมายถึงขาราชครูผูปฏิบตัหินาที่การสอนในโรงเรียนนาหลวง สํานกังาน
เขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
   7. คณะกรรมการสถานศกึษา หมายถึงคณะบุคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
   8. ผูปกครอง หมายถึง บดิา มารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากครัวเรือนใหเปนผูปกครอง
ของนักเรียนในโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานครและเปนผูที่มีอายุ   
20  ปขึ้นไป 
   9. นักเรียน  หมายถึงผูที่เขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนนาหลวง  
สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ในการศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ผูวิจัยใชแนวคิดการ

สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูจากประมวลแนวคิดดังกลาวของนักวิชาการหลายทาน  
ประกอบดวย เซงเก (Senge. 1996: 139) วัตคินและมารซิค (Watkin;  &  Marsick. 1992:  74-78)  
เบนเนตและ โอเบรียน (Bennett; &  O’ Brein. 1994: 43-47) มารควอรท และ เรยโนลด   
(Marquadt; & Reynolds. 1994:  31-32)  ไกลเซอร  (Kaiser.  2000:  5)   



8 
 

การวิน (Garvin. 1993:  123) เดชน  เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546. 17-65)  
วิโรจน  สารรัตนะ (2548: ) วัลลพ  คําพาย (2547:  23-35) และวีรวัฒน  ปนนิตามัย (2540:  38-
40)  พบวามีแนวคิดที่สอดคลองกัน 5 ดาน คือการสรางบรรยากาศ การสรางวิสัยทัศนและ
เปาหมายการทํางาน การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  การจูงใจในการทํางาน  และการ
ปฏิบัติงานเปนทีม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  จึงไดนํามา
กําหนดเปนตัวแปรในการศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูในครั้งนี้        
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย   
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บทที่ 2 
  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
          ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. บริบทของโรงเรียนนาหลวง 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู   
      2.1  ความเปนมาของแนวคิดเกี่ยวกบัองคการแหงการเรียนรู     
      2.2  ความหมายขององคการแหงการเรียนรู   

2.3  แนวคิดความเปนองคการแหงการเรียนรู    
2.4 ความสําคัญองคการแหงการเรียนรู   

  3. ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู    
  4. แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู   

      4.1  การสรางบรรยากาศ   
  4.2  การสรางวิสัยทศันและเปาหมายการทํางาน  
  4.3  การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  
  4.4  การจูงใจในการทํางาน   
  4.5  การปฏิบตัิงานเปนทีม 
  5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 

1.  บริบทของโรงเรียนนาหลวง 
 1.1  ขอมูลทัว่ไป 
  โรงเรียนนาหลวง สังกัดสํานักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูเลขที่ 60 หมูที่ 1  
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร เปดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนตน มีเขตพ้ืนที่บริการแขวงบางมด 8 ชุมชน  ไดแก ชุมชนอัตตักวา ชุมชนบลูไลท  
ชุมชนสามัคคี ชุมชนหมู 2 บางมด  ชุมชน  หมู  3  บางมด ชุมชนหมู  5  บางมด  ชุมชนหลังสวน
ธนบุรีรมย  และชุมชนศรีสมิต 
 
 
 
 

 



10 
 

 1.2  ขอมูลบคุลากร 
  ผูอํานวยการ  จํานวน 1 คน  รองผูอํานวยการ จํานวน  4 คน  ขาราชการครูปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน จํานวน  81 คน เจาหนาที่ธุรการ จํานวน  1 คน เจาหนาที่การเงิน จํานวน 1 คน  
ภารโรง จํานวน  9  คน พ่ีเลี้ยงเด็ก  8  คน เจาหนาที่พัสดุ จํานวน  1 คน  และนักเรียน   
จํานวน  2,169  คน 
 
 1.3  ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  ปรัชญา  คือความรู  คูคุณธรรม  นําชีวิตสดใส 
  สิ่งสักการะของโรงเรียน คือพระพุทธรูป หลวงพอพุทธโสธรจําลอง ประดิษฐานในองค
มณฑป  และหลวงปูเทพชัยมงคล 
    ดอกไมประจําโรงเรียน  คือดอกคูณ 
    สีประจําโรงเรียน  คือน้ําเงิน – ขาว 
    วิสัยทัศน  คือภายในป 2550-2553 โรงเรียนนาหลวงจะจัดการเรียนรู คูกีฬา พัฒนา
เทคโนโลยี มีวิถีธรรม สัมพันธชุมชน หลีกพนสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
    พันธกิจ คือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความสนใจในการเรียนและมีคุณธรรม      
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความสุขสมดุล ทางปญญา  
จิตใจ รางกาย และสังคม มีทักษะทางดานการเรียน กระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดใฝศึกษา
หาความรูดวยตนเอง ดานการปฏิบัติจริง สามารถทํางานเปนกลุมไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ  
รวมกันพัฒนาสภาพแวดลอมโรงเรียนใหรมรื่น ดํารงชีวิตอยางมีความสุขตลอดจนมีศักยภาพดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาโดยเฉพาะกีฬามุงพัฒนาความเปนเลิศดานกีฬาสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
ประกอบอาชีพสุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมพ่ึงพา สารเสพติด 
     ภารกิจ มีดังนี้คือ 
      1. พัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนาหลวง ตามแนวทางหลักสตูร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 
      2. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู  ความคิด    
การทํางาน  การตัดสินใจรวมทั้งพัฒนารางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม 
          3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูอยู
เสมอ 
        4. จัดแหลงการเรียนรูทั้งดานวิชาการ เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิน่  และ
ประสบการณเพ่ือสนองตอบตอความตองการของผูเรียนและชุมชน 
       5. สงเสริมการจัดกิจกรรม ประสบการณ ที่สอดคลองกับหลักสูตร  และ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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        6. สงเสริมการเรียนรูและมีทักษะในการเลนกีฬาอยางถูกตองทั้งทางรางกาย  
จิตใจ  และมีวฒันธรรม 
    จุดเนน  คือโรงเรียนนาหลวง จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงการพัฒนาผูเรียนใหรูจักการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห การตัดสินใจโดยใชขอมูลและเหตุผล กระบวนการกลุม การวางแผนในการ
ทํางาน และการไดปฏิบัติจริง สงเสริมการเรียนและเลนกีฬาอยางถูกตอง เพ่ือที่จะพัฒนาความรู  
ความคิด ประสบการณ  คุณธรรมรวมทั้งพัฒนารางกายใหเจริญงอกงามอยางมีคุณคา 
    ผลลัพธปลายทาง  มีดังนี้ 
                 ดานผูเรียน  ประกอบดวย 
      1. นักเรียนโรงเรียนนาหลวง เปนผูที่มีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
      2. นักเรียนโรงเรียนนาหลวง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
ผานเกณฑมาตรฐาน 
      3. นักเรียนสามารถ  คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  ไดอยางมีเหตุผล และ
สรางสรรค 
      4. นักเรียนมีทักษะในดานกระบวนการกลุม  รูจักการวางแผนในการทํางานมี
ความสามารถในการตัดสินใจโดยใชขอมูลขาวสารอยางมีวิจารณญาณ 
     5. นักเรียนเปนผูแสวงหาความรูอยูเสมอ  รูจักการจําแนก  วิเคราะหขอมูล
ขาวสาร และนํามาใชใหเกดิประโยชน 
     6. นักเรียนสามารถใชภาษาในการเรียนรู ติดตอสื่อสาร  รวมทั้งนําความรู
ประสบการณที่ไดรับมาใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข และสรางสรรคประโยชนแกสวนรวม 
     7. นักเรียนเปนผูทีมีสุขภาพกาย  ใจ  ที่แข็งแรง  มีอารมณอันสุนทรีย และ
หางไกลสิ่งเสพติด  
     8. เปนผูที่มีคานิยม คุณธรรม จริยธรรม มีความเชื่อม่ันในตนเอง ยอมรับ  และให
เกียรติผูอ่ืน 

9. นักเรียนเปนผูที่มีความรู  ทักษะ  และมีคุณธรรม  ในการเลนกีฬา 
      10. เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  บนพื้นฐานของความเปนไทย 

                   ดานปจจัย  ประกอบดวย 
      1.  โรงเรียนนาหลวงมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ผานการวิเคราะห  โดย
บุคลากรของโรงเรียน  ซึ่งเปนที่ยอมรับของผูปกครอง  และชุมชน 
      2.  โรงเรียนนาหลวงมีแหลงการเรียนรูและคนหาขอมูลที่ทันสมัยสงเสริม  การ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
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                    ดานกระบวนการ  ประกอบดวย 
      1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหความสําคญัและคํานึงถงึผูเรียนเปน
สําคัญ และจัดกิจกรรมที่ สงเสริมการแสวงหาความรู 
      2. ครูผูสอนใชประสบการณ  เทคโนโลยี  สื่อการเรียนการสอน  และ ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ในการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
     3. ครูทํางานอยางเปนระบบ มีกระบวนการทํางานเปนทมี บนพื้นฐาน    
ของขอมูลของความเปนจรงิ 
                     ภาระหนาที่งานวิชาการ ประกอบดวย 

1. งานธุรการทางวิชาการ และทะเบียนและสถติ ิ
2. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. งานสงเสริมวิชาการ งานบริการแนะแนวและหองสมุด 
4. งานกลุมสาระการเรียนรู  8 สาระ 
5. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
6.  งานวัดผล ประเมินผล และการจัดทํา ปพ.ตาง ๆ 

                      แผนงานวิชาการ  มีดังนี้คือ 
      ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู  โรงเรียน
นาหลวง   

เปาหมาย  ประกอบดวย 
      1. ทําการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาหลวง เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และความตองการของทองถิ่น 
      2. พัฒนาสาระการเรียนรูทัง้  8 สาระใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง 
ชุมชน  และหลักสูตรสถานศึกษา  
      ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาการวัดผลประเมินผลเพื่อนําผลการประเมินมาใช  ในการ
พัฒนาการเรียนรู 

เปาหมาย  ประกอบดวย 
      1. พัฒนาและสงเสริมใหครมีูการประเมินผลตามสภาพจริงดวยกระบวนการวัดผล
ที่มีประสิทธิภาพ 
      2. สงเสริมการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง 

3. ซอมเสริมการเรียนการสอนจากการวัดและประเมินผล 
      ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง และการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
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เปาหมาย  ประกอบดวย 
      1. พัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตาง ความสามารถของผูเรียน 

2. สงเสริมกระบวนการคิดและการฝกปฏิบัติจริงในทกุกลุมสาระการเรียนรู 
3. ปลูกฝงการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 
4. สงเสริมการนําผลการประเมินมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน 
5. สงเสริมกระบวนการวิจัย การทําโครงงานขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 

      6. สงเสริมการเรียนรูทางดานเทคโนโลย ีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการสืบคน
ขอมูล 
      7. พัฒนากระบวนการถายทอดการเรียนรูของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับผูเรียน 

ยุทธศาสตรที่  4 สงเสริมการผลิตและใชสือ่ประกอบการเรียนรู 
เปาหมาย  ประกอบดวย 
1. สงเสริมการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน  

      2. สงเสริมครู นักเรียนรวมกนัผลิต ซอมแซมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการใชงาน 
ยุทธศาสตรที่  5  สงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  
เปาหมาย  ประกอบดวย 
1. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที ่
2. สงเสริมการใชกระบวนการกลุม 
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
4. พัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่  6  สงเสริมการเรียนรู  การแสวงหาความผูของครูผูสอน  

      เปาหมาย  ประกอบดวย  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดแสวงหาความรู   ใน
รูปแบบตาง ๆ  อยูเสมอ 

ยุทธศาสตรที่ 7  สงเสริมการเขียน  พูด  และการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  
เปาหมาย  ประกอบดวย 
สงเสริมผูเรียนใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 1.4  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 
 บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่  8  ไร  1งาน มีอาคารเรียน  6  หลัง (กําลังกอสรางอีก 2 หลัง)  
โรงอาหาร  1  หลัง  สวม  3  หลัง บานพักครู  4 หลัง บานพักภารโรง 3 หลัง ศาลามณีอินทร   
(ถูกรื้อถอนเพ่ือกอสรางอาคาร  ผูรับเหมาจะสรางใหใหมเม่ือเสร็จสิ้นการกอสรางอาคารเรียน)  
ศาลาไมสําหรับนั่งพักผอน  4  หลัง 
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2.  แนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
 2.1  ความเปนมาของแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization)    
 องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) (Learning Organization) เกิดขึ้นครั้ง
แรกในหนังสือที่  ฮาเยส (hayes) เปนบรรณาธิการ และไดทําการเผยแพรในประเทศอเมริกา  และ
ในหนังสือที่ปเลอร (peddler) เปนบรรณาธิการ  ไดเผยแพรในประเทศอังกฤษเมื่อป 1988 ซึ่งตอมา
บุคคลผู มีบทบาทสําคัญในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) และไดเขียนผลงานออกเผยแพรจนเปนที่ยอมรับกันจนถึงปจจุบันก็ คือเซงเก 
(senge) แนวคิดขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) (Learning Organization)  
เปนแนวคิดหรือปรัชญาในการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่งที่สามารถนําองคการไปสูความสําเร็จ
ทามกลางกระแสการแขงขันของโลกในยุคโลกาภิวัตน  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
ตอเน่ืองของเทคโนโลยี องคการที่จะอยูรอดและสามารถแขงขันไดจะตองเปนองคการที่สรางความ 
สามารถของพนักงานใหมีการเรียนรูไดอยางตอเน่ืองทั่วทั้งองคการ นั่นก็คือการสรางองคการไปสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่มาของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  (Learning Organization) เริ่มจากผลงานการเขียนที่เสนอแนวความคิด
ตางๆ  ของ อากีริส (Argyris) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาวารด และสชอน  
(donald schon)แหงสถาบันเทคโนโลยีของแมซชาซูเสส (Massachusetts Institute of Technology: 
MIT)  สรางผลงานการเขียนที่เสนอแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับองคการแหง การเรียนรูไว  แตเน่ืองจาก
ผลงานเหลานั้นมีลักษณะเปนเชิงวิชาการชั้นสูงยากตอการศึกษาและเขาใจจึงทําใหไมไดรับความ
นิยมเทาที่ควร อยางไรก็ตามในชวง  ค.ศ. 1980 เร่ือยมา แนวคิดดังกลาวเริ่มกลับมาไดรับความ
สนใจและตระหนักถึงความสําคัญในศักยภาพ  แตยังคงไดรับความนิยมในวงแคบ เชนกรณีของ
บริษัทเชลลที่เร่ิมนําเอาองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  มาเชื่อมโยงเขาเปนแผน
กลยุทธของบริษัทและในทศวรรษตอมาคือชวงตั้งแต  ค.ศ.1990 จนถึงปจจุบันมีองคการที่ไดนําเอา
แนวคิดเรื่ององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) มาปฏิบัติในตางประเทศและไดรับ
ความสําเร็จในการเปนบริษัทระดับโลก ไดแก บริษัทโมโตโรลา วอลลมารท บริติชปโตรเลียม   
ซีรอกซ  เจอเนอรัลอิเล็กริกซ  ฟอรด มอเตอร  ฮาเลยเดวิดสัน  โกดัก  ฮิวเล็ตแพคการด ไอบีเอ็ม  
ฮอนดา โซนี่ และสามเอ็ม เปนตน จะเห็นไดวาแนวคิดในการเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization)  เร่ิมแผขยายไปทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะชวง ค.ศ.1990  ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับที่
มีบุคคลผูสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยผลิตงาน
เขียนที่ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง  คือ เซงเก (Senge)  ในผลงานที่ใชชื่อวา The fifth discipline:  
The art and  practice of learning organization และเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยศึกษา
องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ของสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาชูเซส  
(MIT Center for Organizational Learning)  ที่ไดกอตั้งขึ้นใน  ค.ศ. 1991  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
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ทําการสังเคราะหทฤษฎี และวิธีการตางๆ ในการเผยแพรแนวคิดองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization) วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  2544:  52-57; อางอิงจาก Marquardt. 1996.  Building the 
Learning Organization.  pp.  3-7) 

 2.2  ความหมายขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)    
 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.2542  คําวา  องคการ  (Organization)  หมายถึง ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎหมายหรือตรา
สาร  จัดตั้งซ่ึงอาจเปนหนวยงานของรัฐ เชน องคการของรัฐบาล หนวยงานเอกชน เชน บริษัท
จํากัด สมาคมหรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ สวนคําวา องคกร  
(organ) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซ่ึงเปนสวนประกอบของหนวยงานใหญที่ทําหนาที่
สัมพันธกันหรือขึ้นตอกัน เชน คณะรัฐมนตรีเปนองคกรบริหารของรัฐ สภาผูแทนราษฎรเปนองคกร
ของรัฐสภา ในบางกรณี องคกร หมายความรวมถึงองคการดวย ในงานวิจัยเลมน้ีผูวิจัยขอใชคําวา  
องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) จากแนวความคิดตาง ๆ  ของนักวิชาการและ
นักวิจัย องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  มีความหมายดังตอไปน้ี 
 เซงเก (Senge. 1991: 15) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) เปนองคการที่พัฒนาและขยายขีดความสามารถในการสรางอนาคตไดอยางตอเน่ือง  
และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) จะมีการปรับการเรียนรูเพ่ือความอยูรอด  
รวมทั้งเรียนรูที่จะพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคใหดียิ่งขึ้น   
 การวิน (Garvin. 1993: 32)ใหความหมายของการเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization) เปนองคการที่มีทักษะในการสรางสรรค (Creating)  เรียนรู  (Acquiring)  ถายทอด
ความรู (Transferring) และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากความรูใหมและความเขาใจ
อยางถองแท 
 มารควอรท และเรยโนลด (Marquadt; & Reynolds. 1994:  22) ใหความหมายไว
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนองคการที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรู
ของบุคคลและกลุมใหเกิดอยางรวดเร็วและสอนใหบุคคลมีกระบวนการคิดวิพากษวิจารณเพ่ือความ
เขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ที่มีในแตละบุคคลชวยใหองคการเรียนรูในสิ่งที่ผิดพลาด
เชนเดียวกับการเรียนรูในความสําเร็จ   
  มารควอรท(Marquardt. 1996: 2) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  เปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) เปนองคการที่
ปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือบริหารความรู  ใชเทคโนโลยีเสริมอํานาจบุคคลและขยายการ
เรียนรูใหปรับตัวใหดีขึ้นและมีความสําเร็จในสภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
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 เกพฮารทและ มารสิก (Gephart; & Marsick. 1996 : 36) ใหความหมายขององคการแหง
การเรียนรู  (Learning Organization) เปนองคการที่ยกระดับและปรับเปลี่ยนความสามารถที่จะ
เรียนรูดวยเปาหมายที่สรางสรรคเปนองคการที่วิเคราะห  ควบคุม  พัฒนาบริหารจัดการและวาง
แนวทางของกระบวนการเรียนรูอยางวิสัยทัศน กลยุทธผูนํา คานิยม โครงสราง ระบบกระบวนการ
และการปฏิบัติงานขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) กอใหเกิดการเรียนรูและ
การพัฒนาของบุคคลตลอดจนเรงใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับ 
 วัตคิน  และมารสิก  (Watkin; &  Marsick. 1993: 16) ไดใหความหมายขององคการแหง
การเรียนรู  (Learning Organization)  เปนองการที่ใชคนในการสรางความเปนเลิศใหแกองคการ  
ขณะเดียวกันก็ใชองคการในการสรางความเปนเลิศใหแกคน โดยใชกระบวนการเรียนรูเปน
กระบวนการเชิงกลยุทธที่มีลักลักษณะตอเนื่อง และบูรณาการเขากับการทํางาน และมีการกระจาย
อํานาจใหแกคนในองคการ  เพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือ  และการเรียนรูรวมกันเปนทีม รวมทั้งมี
การเชื่อมโยงการพึ่งพาทั้งในระดับบุคคล  องคการ  และชุมชน 
 เบญจวรรณ  ใยสวรรค  (2544:  66) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) วาเปนองคการที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองคการ  
เพ่ือสรางศักยภาพของปจเจกชนและองคการในการสรรหาและถายโอนองคความรูเพ่ือศักยภาพ
ขององคการและบุคคลในองคการตาง ๆ  เรียนรูวิธีที่จะเรียนรูดวยกันอยางตอเน่ือง 
 สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธิ์  (2547: 35) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  เปนองคการที่มีการดําเนินการหรือสงเสริมใหบุคคล  ทีมงานหรือกลุมใน
องคการ  ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู  ความสามารถเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองแลวนํามาพัฒนาองคการ
ไปสูเปาหมายที่กําหนดไวโดยกระบวนการเรียนรูตองเปนไปอยางตอเนื่องโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ  
ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ 
 แกวตา  ไทรงามและคณะ (2548:  90) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) วาเปนองคการที่มุงสูความเปนเลิศดวยการพัฒนาความสามารถ และ
ศักยภาพของคนในองคการทั้งในดานความรู  ทักษะ  และเจตคติอยางตอเน่ืองและบริหารจัดการ
ความสามารถและศักยภาพนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 
 ปาริฉัตต ศังขะนันทน (2548: 26) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) เปนองคการที่มีการสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซึ่งกันและกัน
ภายในระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก โดยมีเปาประสงคสําคัญคือเพ่ือให
มีโอกาสไดใชความรูเปนฐานในการพัฒนาตอไป 
 วรภัทร ภูเจริญ (2548: 21) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) เปนองคการที่สมาชิกทุกคน ทุกระดับรูจักเรียนรูวิธีที่จะเรียน (Learn how to learn) 
จนกระทั่งเรียนรูดวยตนเอง (Self learning) เต็มใจสรางผลงานของตนดวยใจรัก ทําใหหนวยงาน
และองคการเจริญงอกงามอยางตอเน่ือง 
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 วิโรจน สารรัตนะ (2545: 11) ไดใหความหมายของการเรียนรูวา องคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) เปนองคการที่สมาชิกในองคการมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจที่จะ
สรางสรรคสิ่งแปลกๆ ใหเกิดขึ้นกับองคการ มีความสัมพันธเพ่ือการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก 
 ยุรพร  ศุทธรัตน  (2552:  24)  ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization)  เปนองคการที่สามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ืองโดยผานสมาชิกขององคการทั้งระดับ
บุคคลและระดับกลุม จากทั้งภายในและภายนอกองคการ  เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง
เกิดความไดเปรียบและอยูรอดในทางธุรกิจ 
 จากความหมายของการเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ดังกลาว
ขางตน  จึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) คือ
องคการที่สามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ืองโดยผานสมาชิกในองคการทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม  
จากทั้งภายในและภายนอกองคการ  เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพของตนเอง  
ทําใหองคการเจริญงอกงามอยางตอเน่ือง 
 
 2.3  แนวคดิความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
 ในการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย  สรุปไดดังนี้ 
 เซงเก (Senge. 1994: 139) นําเสนอองคประกอบ 5 ประการที่เรียกวาวินัย 5 ประการ  
(Five Disciplines)  ที่สงผลใหเกิดองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
ประกอบดวย 
  1. ความรอบรูสวนตน (Personal Mastery) เปนการเรียนรูที่จะขยายสมรรถนะของบุคคล
ในการสรางผลงานที่ตองการและสรางสิ่งแวดลอมขององคการเพื่อใหสมาชิกพัฒนาไปสูเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่วางไว โดยการกระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้นเพราะ
เซงเก  (Senge) เนนวาองคการจะเรียนรูโดยผานบุคคลที่เรียนรู การเรียนรูของแตละคนไมไดเปน
หลักประกันวาเกิดการเรียนรูในองคการขึ้น แตการเรียนรูขององคการจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจาก
บุคคลเรียนรู 
   2. แบบแผนความคิด (Mental Model) เปนแบบแผนทางความคิดและจิตสํานึกของ
บุคลากร ซึ่งเปนสิ่งสะทอนพฤติกรรมของคนในองคการนั้น ๆ และตั้งสมมติฐานและปรากฏการณที่
เกิดขึ้น  องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) จะเกิดขึ้นไดเม่ือบุคลากรมีแบบแผนทาง
ความคิด และสะทอนภาพที่ถูกตองเปนการพัฒนาแบบแผนความคิดที่มุงสวนรวม 
   3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) เปนการสรางความรวมมือของบุคลากรในการ
พัฒนาภาพอนาคตที่สมาชิกในองคการตองการ ชวยใหบุคลากรเกิดการยอมรับและมีขอผูกพันตอ
จุดมุงหมายขององคการ วิสัยทัศนรวมนั้นเกิดจากการบูรณาการวิสัยทัศนของบุคคลขององคการซึ่ง



18 
 

จะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังและกาวหนาตอไปภายใตจุดมุงหมาย
เดียวกัน 
    4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning)  เปนการเรียนรูรวมกันของบุคลากร
เปนกลุมภายในองคการโดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนา
ความฉลาดรอบรูของทีม องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) เกิดขึ้นไดเม่ือมีการรวม
พลังของกลุมตาง ๆ  ภายในองคการ สมาชิกในทีมไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตาง ๆ รวมกันโดยการ
สื่อขอมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 
     5.  การคิดเชิงระบบ  (Systems Thinking) เปนวิธีการคิด การอธิบายและการ  ทํา
ความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้นดวยการเชื่อมโยงเรื่องราวตาง ๆ อยางเปนระบบเปนองค
ความรูที่ชวยใหบุคคลสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบสามารถเขาใจปรากฏการณ
ตาง ๆ  ทั้งในภาพรวมและสวนยอย  การคิดเชิงระบบนี้เปนหัวใจสําคัญของการสรางองคการแหง
การเรียนรู  (Learning Organization)   
 มารควอรท (Marquardt. 1996: 21) ไดเสนอรูปแบบขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) โดยการวิเคราะหบทความและหนังสือเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) สามารถรวบรวมองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  ซึ่งมี  5  องคประกอบ  คือ 
  1. องคประกอบดานการเรียนรู (Learning) ซึง่เปนลักษณะของพลวตัการเรียนรู 
(Learning Dynamics) 
  2. องคประกอบดานองคการ  (Organization) ซึ่งมุงเนนการกลาวถึงการปรับเปลี่ยน
องคการ  (Organizational Transformation) 
  3. องคประกอบดานคน (People) ซึ่งจะเปนการกลาวถึงการเสริมอํานาจบุคคล (People 
Empowerment) 
  4. องคประกอบดานการบริหารจัดการความรู  (Knowledge Management) 
  5. องคประกอบดานเทคโนโลยี  (Technology) ซึ่งเปนการปรับใชเทคโนโลยีในองคการ 
 
 องคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธกันโดยจะตองมีการพัฒนาไปพรอมกันโดยสรุป
เปนรูปภาพไดดังนี้ 
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 ภาพประกอบ 1 รูปแบบขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)      
                        ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบ 
 

 ที่มา:  Marquardt. (1996).  Building the Learning Organization:  A systems  
approach to quantum improvement and global success.  p.  21. 
 
            1. องคประกอบดานการเรียนรู (learning dynamics) 
    ในระบบยอยของการเรียนรูไดอางถึง ระดับของการเรียนรู ประเภทของการเรียนรูที่
สําคัญสําหรับการเรียนรูเชิงองคการ และทักษะที่สําคญัของการเรียนรูเชิงองคการ  
    1.1  ระบบยอยระดับการเรียนรู แบงเปน 3 ระดับ คือ 
      1.1.1  การเรียนรูระดับบุคคล (Individual Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ดานทักษะ  ความรู เจตคติ คานิยมรายบุคคล อันเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง จากการสังเกต  
และจากการศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยี 
   1.1.2  การเรียนรูระดับทีมงาน (Team Learning)  หมายถึงการเพิ่มขึ้นของ
ความรู  ทักษะ  และสมรรถนะภายในกลุม  ซึ่งสําเร็จดวยการกระทําของกลุมน้ันเอง 
   1.1.3  การเรียนรูระดับ องคการ  ( Organizational Learning ) หมายถึง เปนการ
ยกระดับอัจฉริยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดมาจากการมุงม่ันปรับปรุง และพัฒนา
อยางตอเน่ืองตลอดทั่วทั้งองคการ 
     1.2  ระบบยอยรูปแบบการเรียนรู แบงไดเปน 3 วิธ ีคือ 
       1.2.1  การเรียนรูเพ่ือปรับเปลีย่น (Adaptive Learning)  จะเกิดขึ้นเม่ือเราครุนคิด
พิจารณาทบทวนถึงประสบการณในอดีต  จากนั้นก็ปรับแตงการกระทําในอนาคต 

 

 

      เทคโนโลยี 

ความรู 

 

   ความรู 

          สมาชิก         องคการ 

 

      การเรียนรู 
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       1.2.2  การเรียนรูจากการคาดการณ (Anticipatory Learning) คือกระบวนการ
แสวงหาความรูโดยการคาดคิด จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในหลาย ๆ ลักษณะ วิธีการเรียนรูแบบน้ี
จะเปนการหลีกเลี่ยงประสบการณ 
       1.2.3  การเรียนรูจากการปฏิบัติ ( Action Learning) หมายถึง การ สืบหาและ
พิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับความเปนจริง  ณ  ปจจุบัน  และนําเอาความรูนั้นไปใชพัฒนาบุคคล  
กลุม และองคการ 
     1.3  ทักษะและวินัยในการเรียนรู คือสิ่งที่จําเปนตอการริเริ่มและการขยายการเรียนรูใน
องคการใหไดมากที่สุด  ประกอบดวย 
       1.3.1  ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เปนโครงรางทางแนวความคิด
แบบหน่ึง สําหรับทําใหแบบแผนตาง ๆ  สมบูรณชัดเจนขึ้นและมันจะชวยใหเรากําหนดไดวา ทํา
อยางไรถึงจะเปลี่ยนแปลงแบบแผนพวกนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       1.3.2  ความรอบรูสวนตน (Personal Mastery) จะบงชี้ถึงความชํานาญระดับสูง
ในเรื่องหรือทักษะใดทักษะหนึ่ง  ซึ่งตองอาศัยความผูกพันตอการเรียนรูตลอดชีวิตที่จะนําไปสูความ
เชี่ยวชาญ  หรือความชํานาญในงานที่ทําเปนพิเศษ 
       1.3.3   การเรียนรูแบบชี้นําตัวเอง (Self- directed Learning)  คือการที่ทุกคน
ตระหนักถึงและมีความรบัผิดชอบในฐานะผูเรียนคนหนึ่งที่มีความกระตือรือรน  ทั้งน้ีองคประกอบ
ของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองจะประกอบไปดวย  การรูจักลักษณะในการเรียนรูของตนเอง  
ความสามารถในการประเมนิความตองการ  และสมรรถนะของตนเอง  
      1.3.4  แบบแผนความคิด (Mental Model)  คือขอสันนิษฐานที่ฝงลึกอยูใน
ความคิดของเรา  เชนรูปแบบความคิดหรือจินตนาการของเราที่เกี่ยวกับการเรียนรู  การทํางาน  
หรือความรักในองคการจะมีอิทธิพลตอปฏิสัมพันธและพฤติกรรมของเราในสถานการณ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับแนวคิดเหลานั้น 
      1.3.5  การโตตอบสนทนาอยางมีแบบแผน (Dialogue) หมายถึง  การฟงและการ
สื่อสารระดับสูงระหวางบุคคล  ซึ่งตองอาศัยการสํารวจประเด็นตาง ๆ อยางอิสระและสรางสรรคและ
ตองอาศัยความสามารถในการฟงอยางครุนคิดพิจารณาเวลาที่ผู อ่ืนทักทวงความเห็นของเรา  
นอกจากนี้เราก็ตองมองใหออกวาแบบแผน   ตาง ๆ  ของการมีปฏิสัมพันธในทีมอาจสงเสริมหรือ
บอนทําลายการเรียนรูได   
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 การเรียนรู 

 

 

 

 

ในองคประกอบหลักดานการเรียนรู แสดงเปนรูปภาพที ่2  ไดดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                    ทักษะ/วินัย 

•  ความคิดเชิงระบบ 

• ความรอบรูสวนตน 

• การเรียนรูเปนทีม 

• แบบแผนทางความคิด 

• วิสัยทศันรวมกัน 

• โตตอบสนทนาอยาง 
         มีแบบแผน 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 องคประกอบหลักดานการเรียนรู 
 
ที่มา:  Marquardt.  (1996).  Building the Learning Organization:  A systems 

approach to quantum improvement and global success.  p. 30. 
   

 2. องคประกอบดานองคการ (Organization)  ซึ่งมุงเนนการกลาวถึงการปรับเปลี่ยน
องคการ  (Organizational Transformation)  ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนในทุกองคประกอบยอยเพื่อ
เอ้ือตอการเรียนรู  องคประกอบดานองคการ ประกอบดวย 
  2.1 โครงสรางขององคการ (Structure) จะประกอบดวย แผนก ฝาย ระดับและ
องคประกอบตาง ๆ  ของบริษัท  โครงสรางขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  
จะเปนแบบแบนราบ ไมมีขอบเขตที่จํากัด และมีความคลองตัวสูง ซึ่งเปนผลใหมีการติดตอการ

ระดับ 

• บุคคล 

• ทีมงาน 

• องคการ 

รูปแบบ 

• การปรับเปลี่ยน 

• การคาดการณ 

• เรียนรูวธิีเรียนรู 

• จากการปฏิบตั ิ
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องคการ 

ไหลเวียนของขอมูล  ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน  และความรวมมือทั้งภายในและภายนอก
องคการเปนไปดวยดี 
  2.2  วิสัยทัศนองคการ (Vision) คือ สิ่งที่รวมเอาความหวัง  เปาหมายและทิศทางใน
อนาคตของบริษัทไวดวยกัน ซึ่งเปรียบเสมือนภาพจินตนาการขององคการที่ถูก กอรางขึ้นภายใน
องคการ วัฒนธรรมขององคการแหงการแหงการเรียนรูจะค้ําจุนวิสัยทัศนของบริษัท สวนการเรียนรู
และผูเรียนในองคการนั้นก็จะสรางผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ  ที่ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา 
  2.3  วัฒนธรรมองคการ  (Culture)  หมายถึงคานิยม  ความเชื่อ  วิธีปฏิบัติ พิธีการ
และประเพณีขององคการ ซึ่งมีสวนชวยในการวางรูปแบบของพฤติกรรมและการรับรูตามสมัยนิยม
ของคนในองคการ วัฒนธรรมองคการขององคการขององคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ก็คือวัฒนธรรมที่ยอมรับวาการเรียนรูมีความสําคัญตอความสําเร็จทางธุรกิจอยาง
แทจริง  และการเรียนรูก็ไดกลายเปนสวนหนึ่งของหนาที่การงานทุกอยางในองคการแหงการ  
วัฒนธรรมที่มีคุณคาและปรับเปลี่ยนไดโดยงายนี้จะสรางความสัมพันธและเพิ่มพูนการเรียนรู  โดย
การสนับสนุนคานิยมตาง ๆ  เชนการทํางานเปนทีม  การบริหารจัดการตนเอง การเอื้ออํานาจและ
การแบงปน  ซึ่งตรงขามกับโครงสรางแบบราชการที่เขมงวดและปกปองตนเอง 
  2.4  กลยุทธขององคการ (Strategy) จะสัมพันธกับแผนการปฏิบัติ วิธีการ กลวิธี  
และขั้นตอนที่จะทําใหองคการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไว ในองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) กลยุทธตาง ๆ  จะทําใหเกิดทั้งการเรียนรู การถายโอน  และการนําการ
เรียนรูไปใชประโยชนอยางดีที่สุด   
 

ในองคประกอบดานองคการ สามารถอธิบายเปนภาพประกอบ  3  ไดดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          ภาพประกอบ 3 องคประกอบดานองคการ 

 
            ที่มา:  Marquardt.  (1996). Building the Learning Organizatio: A systems  
approach to quantum improvement and global success.  p. 68. 

วัฒนธรรม 

โครงสราง 

วิสัยทศัน 

กลยุทธ
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  3. องคประกอบดานคน (People) ซึ่งจะเปนการกลาวถึงการเสริมอํานาจบุคคล (People 
Empowerment)  ซึ่งแบงการเสริมอํานาจบุคคลได  ดังนี้ 
  3.1 ผูนํา หรือผูบริหาร  (Leaders / Managers) ตองเปนผูฝกสอนเปนพ่ีเลี้ยงและเปน
แบบอยางใหกับผูอ่ืน และที่สําคัญที่สุดคือตองสรางและเพิ่มโอกาสในการเรียนรูใหกับคนรอบขาง 
  3.2  บุคลากร (Employee) จะไดรับการเอื้ออํานาจและคาดหวังวาจะไดเรียนรู  อีกทั้ง
ยังมีการวางแผนเกี่ยวกับสมรรถนะในอนาคต กลาที่จะเสี่ยงและลงมือปฏิบัติการรวมถึงตอง
แกปญหาเปน 
  3.3  ลูกคา (Customers)  จะมีสวนรวมในการระบุความตองการผลิตภัณฑและบรกิาร  
รวมถึงการฝกอบรมถือไดวามีสวนรวมในการเชื่อมตอการเรียนรูขององคการ 
  3.4  ผูขาย (Suppliers and Vendors)  จะไดรับการฝกอบรมและมีบทบาทรวม ใน
โปรแกรมการสอนตาง ๆ   
  3.5  พันธมิตรทางธุรกิจหรือหุนสวน (Alliances)  จะไดประโยชนจากการแบงปน
สมรรถนะและความรู 
  3.6  ชุมชน (Communities)  อันไดแก  กลุมตาง ๆ  ทางสังคมทางเศรษฐกิจและ
การศึกษา  ซึง่จะมีสวนในการใหและรับการเรียนรู 

ในองคประกอบดานบุคคล สรุปไดเปนภาพประกอบ  4  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                       ภาพประกอบ 4 องคประกอบดานบคุคล 
 

   

 

บุคคล 

    ลูกคา 
ผูบริหาร

/ผูนํา 

พันธมิตร

หุนสวน 
  ผูขาย 

บุคลากร 

ชุมชน 

ที่มา:  Marquardt.  (1996).  Building the Learning Organization:  A systems  
approach to quantum improvement and global success.  p.102. 
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การจัดการ

ความรู 

 
 4. องคประกอบดานการบริหารจัดการความรู  (Knowledge Management) การจัดการ
ความรูเปนองคประกอบสําคัญขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) และความรู 
กลายเปนสิ่งสําคัญขององคการสมัยใหม องคการจะตองมีระบบการจัดการกับความรูในองคการ
ตั้งแตการจัดการความรูจากแหลงภายในและภายนอกองคการ แลวนํามาสรางสรรค ใหสามารถ
ใชไดกับทั้งองคการ  เม่ือเหมาะสมแลวตองมีระบบที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไว จากนั้นนํามา
ถายทอดหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 
  4.1  การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) การสะสมขอมูลและสารสนเทศที่
มีอยูทั้งจากภายในและภายนอกองคการ 
  4.2  การสรางความรู  (Knowledge Creation) ความรูใหมที่ถูกสรางขึ้นโดยอาศัย
กระบวนการมากมายที่แตกตางกันออกไป  เร่ิมตั้งแตนวัตกรรมไปจนถึงการวิจัยที่สลับซับซอนที่
ตองอาศัยความวิริยะอุตสาหะ  นอกจากนี้มันยังเกิดจากความสามารถในการมองเห็นการเชื่อมโยง
ใหม ๆ  และการผนวกองคประกอบของความรูที่เคยรูมาแลวเขากับการใหเหตุผลเชิงอุปนัยอัน
ซับซอนดวย 
  4.3  การจัดเก็บความรู (Knowledge Storage) หมายถึงการเขารหัส และการเก็บ
รักษาความรูที่มีคาขององคการ เพ่ือใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงความรูนั้นไดโดยงายในทุก
เวลาและทุกสถานที่ 
  4.4  การถายโอนและใชความรู (Knowledge Transfer and Utilization) คือการ
เคลื่อนยายขอมูลและความรูทั้งองคการ  (ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา)  ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งการใช
เครื่องมือ  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือแมกระทั่งใชคนทําก็ตาม 
 

ในองคประกอบดานการจัดการความรู แสดงไดเปนภาพประกอบ  5  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 องคประกอบดานการจัดการความรู 

การจัดเก็บ

ความรู 

การสรางความรู 
การแสวงหา 
ความรู 

การถายโอน

และการใช

ความรู 

ที่มา:  Marquardt.  (1996). Building the Learning Organization :  A systems approach to  
quantum improvement and global success. p.130. 
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   เทคโนโลยี 

   
 5. องคประกอบดานเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเปนการปรับใชเทคโนโลยี ในองคการ  
เทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  
เพราะองคการใดมีความสามารถดานเทคโนโลยี จะสามารถกาวล้ํากวาองคการอ่ืนได  ประกอบดวย 
  5.1 เทคโนโลยีสําหรับจัดการความรู (Technology  for  Managing Knowledge)  
หมายถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่รวบรวมกําหนดรหัส  จัดเก็บและถายโอนขอมูลไปทั่ว
องคการ  และทั่วโลก 
  5.2  เทคโนโลยีสําหรับเพ่ิมพูนเรียนรู (Technology-Based Learning)            
จะเกี่ยวของกับการนําเอาวีดีทัศน  โสตทัศน  และการฝกอบรมแบบสื่อผสมผสาน  มาใชประโยชน
เพ่ือถายทอด และพัฒนาความรูและทักษะของคนในองคกรใหดียิ่งขึ้น 

 
องคประกอบดานเทคโนโลยี แสดงไดเปนภาพประกอบ  6  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 องคประกอบดานเทคโนโลยี. 

 
 ที่มา:  Marquardt.  (1996).  Building the Learning Organization:  A systems  
approach to quantum improvement and global success. p.135. 

 
 ดาฟท (Daft. 1999 : 211-212) กลาววาองคการเรียนรูนั้นตองเปนองคการออกแบบเพื่อ
การเรียนรูที่ตอเน่ือง โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 องคประกอบดังนี้ 
  1. โครงสราง (Structure) โครงสรางเปนโครงสรางที่มีการติดตอสัมพันธกันเปน
แนวนอน (Horizontal) โดยพิจารณาความลื่นไหลของงาน (Workflow) มากกวาการพิจารณาดาน
การแบงแยกเปนหนาที่ตามแผนกงาน (Departmental Functions) 
  2. การเสริมอํานาจ (Empowerment) เนนโดยเฉพาะการเสริมอํานาจใหแกand 
Sharing)  มุงเนนกระบวนการสรางการไดมาและการถายโอนความรูเพ่ือใหบุคลากรไดเขาถึง
ความรูอยางรวดเร็ว 

การจัดการความรู การเพิ่มพูนความรู 
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  3. การคิดเชิงสรางสรรคและเปนระบบ  (Critical Systemic Thinking)บุคลากรไดรับ
การกระตุนใหคิดวิธใีหมและใชทักษะเชิงเหตุผลอยางเปนระบบเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงและการใช
ขอมูลปอนกลบัเพ่ือหาขอสรุป 
  4. วัฒนธรรมการเรียนรู  (A Culture of Learning)  การเรียนรูและการริเริ่ม
สรางสรรคมีรางวัลผลตอบแทนให 
  5. จิตสํานึกแหงการยืดหยุนและคนหาทดลองสิ่งใหม (Flexibility and 
Experimentation)  บุคลากรมีอิสระที่จะเสี่ยงทดลอง คิดคนนวัตกรรม คนหาแนวคิดใหมและสราง
กระบวนการทํางานและผลผลิตใหม ๆ 
  6. ยึดคนเปนศูนยกลาง (People Centered) ยึดหลักที่วาองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  ตองเอาใจใสบํารุงรักษา  สรางคานิยม  และสนับสนุนความเปนอยู ที่ดี  
พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรแตละคน 
 เกพฮารท  มารสิก และบวิเรน  (Gephart;  Marsick;  & Buren. 1997:  Online)  ได
วิเคราะหรูปแบบขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   และไดพัฒนากรอบการ
ประเมิน องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)    ซึ่งประกอบดวยองคประกอบดังนี้ 
      1. ระดับการเรียนรู (Levels of Learning) ประกอบดวยการเรียนรูระดับบุคคลทีมงาน
และองคการ 
      2. ระบบตาง ๆ ขององคการที่สนับสนุนการเรียนรูและปจจัยดานการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Factors) ประกอบดวย 
      2.1  วิสัยทัศนและกลยทุธ 
      2.2  ภาวะผูนําและการบริหาร 
      2.3  วัฒนธรรมและโครงสรางองคการ 
      2.4  การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
        2.4.1  การติดตอสื่อสาร 
        2.4.2  การบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารและความรู 

     2.4.3  การปฏิบัติงานและการสนับสนุน 
     2.4.4  การใชเทคโนโลยี 

 เดอซิโมเน,เวอรเนอร และแฮริส (Desimone, Werner; & Harris. 2002:  59-61) ได
กลาวถึง มิติขององคการที่สามารถอธิบายความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization)  ออกเปน  5  มิติ  คือ 
     1. โครงสรางขององคการ 
     2. ระบบขอมูลขาวสาร 
     3. ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
     4. วัฒนธรรมองคการ 
     5. ภาวะผูนํา 
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 2.4  ความสําคัญขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
  องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) เปนองคการรูปแบบใหมที่ใชทัศนะการ
มององคการแบบองครวม คือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในองคการ
ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล  ระดับกลุม และระดับองคการ  ใหเกิดขึ้นพรอมๆ  กัน และเปนการพัฒนา
แบบย่ังยืน เพราะใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตการทํางานของบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคล
ตองมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ  มีความมุงม่ันพัฒนาตนเอง  เพ่ิมพูน
ความรูและใชทักษะ ใชทุกสิ่งจากการทํางานเปนฐานความรูที่สําคัญประกอบกับการใชกลยุทธการ
แสวงหาความรู การแบงปนความรู การสรางองคความรูและการใชความรูรวมกันอยางตอเน่ือง ดวย
เหตุนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการจึงตองเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจากแบบดั้งเดิม  เชน
จากการฝกอบรมเพื่อแกปญหาการทํางานเปนครั้งคราวหรือการสงบุคคลไปศึกษาเพิ่มเติมเปนราย 
ๆ  กลายเปนการเรียนรูตลอดเวลาอยางตอเน่ือง  และเนื้อหาของการเรียนรูก็ไมเนนเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับงานในที่ความรับผิดชอบเทานั้น  แตยังเรียนรูขามสายงาน  เรียนรูภายในองคการ  
เรียนรูภาวะที่แทจริงขององคการ  เรียนรูแนวโนมและโอกาส   เรียนรูวิธีการนําความรูไปใชให
เกิดผล (จําเรียง วัยวัฒนและเบญจมาศ อ่ําพันธุ. 2540: 12)  ปจจุบันน้ีทุกหนวยงานกําลังเรงพัฒนา
ตนเอง เพ่ือขับเคลื่อนไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  ซึ่งมีปจจัย
หลักหลายประการที่เปนเหตุผลและความจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง อยางเชนการแขงขัน
เทคโนโลยี ผลผลิต การบริการ ความสัมพันธระหวางผูบริการและผูใชบริการ หนวยงานทุก
หนวยงานจําเปนตองแขงขันเพ่ือความอยูรอดในทามกลางของความกาวหนา และล้ําสมัยทาง
เทคโนโลยี  เพ่ือผลผลิตและบริการที่เปนเลิศดวยการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง ผูบริการและ
ผูใชบริการจําเปนตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) (แกวตา  ไทรงามและคณะ.  2548:  90-91) 
 องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ทางการศึกษา จากการสํารวจ ใน
ประเทศอังกฤษ  และประเทศไอรแลนดเหนือ  ทามกลางความตื่นตัวในเรื่องการเรียนรูขององคการ
ในหมูนักวางแผน  หรือผูบริหารระดับนโยบายขององคการ  รวมถึงระดับผูปฏิบัติการ  พบวาในวง
วิชาชีพครูรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบไดใหความสนใจตอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู
เชิงองคการนอยมาก พฤติกรรมเชนนี้อาจเกิดจากความเคยชินที่มีตอกระบวนการเรียนการสอนที่
จําเจอยูแลวในชีวิตประจําวันของครู ความใสใจที่มีตอกระแสการเรียนรูที่ผูคนพากันตื่นตัวในวง
วิชาการบริหารจึงขาดหายไป จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหระบบการศึกษาทั่วโลกอยูในภาวะ 
เสื่อมลง  อยางไรก็ตามสําหรับระบบการศึกษาในตางประเทศไดมีนักการศึกษาหลายทานที่ยอมรับ
ประสิทธิภาพของแนวความคิดขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) วากอใหเกิด
ประโยชนทั้งตอสมรรถภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีผลโดยตรงตอผลผลิต   
คือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยางเห็นไดชัด (ประยูร อ่ิมสวาสดิ์.  2552:  19-20) 



28 
 

 สุรสิทธิ์ เหมตะศิลป (2543: 3-4) ไดเสนอความสําคัญขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) วาเปนองคการที่สมาชิกไดเรียนรูแบงปนและใชความรูใหมอยางตอเน่ือง  
เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไมมีที่สิ้นสุด  โดยมีเหตุผลหลัก  2 ประการ คือ 
  1.  การอยูรอด (Survival) การเรียนรูจะตองมากกวาหรือเทากับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม 
  2.  ความเปนเลิศ (Excellence) ความเปนเลิศทําใหองคกรมีโอกาสรอด จากความ 
สําคัญขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) จึงกลาวสรุปไดดังน้ี  คือเปนองคการ
รูปแบบใหมที่ใชทัศนะการมององคการแบบองครวมเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกรใหเกิดขึ้น
พรอมๆ กัน  เปนการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตการทํางาน
ของบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลตองมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญ และเปนมืออาชีพ  มีความ
มุงม่ันพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรูและใชทักษะและใชทุกสิ่งจากการทํางานเปนฐานความรูที่สําคัญ
ประกอบกับการใชกลยุทธการแสวงหาความรู  การแบงปนความรู  การสรางองคความรู  และการใช
ความรูรวมกันอยางตอเน่ือง 

 

3. ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
 มารควอรท และเรโนลด  (Marquardt;  & Reynolds. 1994: 23) กลาววา องคการ ที่มี
การเรียนรูนั้นเปนกระบวนการที่มีลักษณะเคลื่อนไหว  ยืดหยุน  เปนพลวัตที่ไมหยุดนิ่ง หรือพึง
พอใจกับความสําเร็จที่มีอยู นอกจากนั้นสมาชิกขององคการตองมีการขวนขวายหาความรูมา
แบงปนเผยแพรแกกัน  เพ่ือพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  มารควอรท และเรโนลด  
(Marquardt  & Reynolds) ไดเสนอประเด็นเพ่ือพิจารณาถึงลักษณะขององคการแหงการเรียนรูที่
สามารถนําไปกําหนดเปนขอปฏิบัติหรือกิจกรรมขององคการได เพ่ือใหเห็นภาพลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
  1. การเล็งเห็นโอกาสในความไมแนนอนเพื่อสรางความเจริญกาวหนา 
  2. มีสรางความเขาใจใหม ๆ ดวยขอมูลที่เปนกลาง จากวิธีการหยั่งรู คาดคะเน 
  3. สามารถปรับตวัและสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดดี 
  4. การสนับสนุนใหพนักงานในระดับลางสุดมีโอกาส และความสามารถอธิบายความ
คืบหนาและอปุสรรคในการทํางานได 
  5. การสนับสนุนใหผูบริหารทําหนาที่เปนผูชี้แนะ เปนพ่ีเลี้ยง เปนผูเกื้อหนุนการ
เรียนรู แกสมาชิกขององคการ 
  6. ตองสรางวัฒนธรรมของการใหแรงเสริมและการเปดเผยขอมูลในองคการ 
  7. มีมุมมองโดยภาพรวมและเปนระบบที่เห็นและเขาใจระบบ กระบวนการและ
ความสัมพันธตาง ๆ ขององคการ 
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  8. มีวิสัยทัศนเปาหมายและคานิยมรวมกนัทั่วทั้งองคการ 
  9. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการเพิ่มอํานาจปฏิบัติแกพนักงาน  
ในองคการ 
  10. มีผูที่เปนแมแบบเก่ียวกับการกลาเสีย่ง กลาทดลองปฏิบัต ิที่คิดดีแลว 
  11. มีระบบตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูรวมกัน และใชประโยชนจากการเรียนรูในธุรกิจ 
  12. คํานึงถึงความตองการความคาดหวังของลูกคาผูใชบริการ 
  13. มีสวนเกี่ยวของกับชุมชน 
  14. การเชื่อมโยงการพัฒนาตนของพนักงานใหเขากับการพัฒนาองคการโดย
ภาพรวม 
  15. มีการสรางเครือขายในองคการดานเทคโนโลย ี
  16. มีการสรางเครือขายภายในธุรกิจของชุมชน 
  17. ใหโอกาสในการเรียนรูทางประสบการณ 
  18. คัดคานแนวการปฏิบตัทิี่จะทําใหงานลาชา 
  19. มีการใหรางวัลตอความคิดริเริ่ม และมีการจัดตั้งโครงสรางรองรับความคิด
ดังกลาว 
  20. สรางความไวเน้ือเชื่อใจใหเกิดทั่วทั้งองคการ 
  21. มุงสูการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
  22. ใหการสนับสนุน สงเสรมิการจัดตั้งทีมปฏิบัติงานทกุรูปแบบ 
  23. มีการใชคณะทํางานที่มีผูปฏิบัติมาจากหลาย ๆ  สวนงาน 
  24. มีการใชระบบการสํารวจและประเมินทักษะถึงสมรรถนะในการเรียนรู 
  25. มีการมององคการวาสามารถเรียนรูและเติบเตได 
  26. มองสิ่งที่ไมคาดคะเนไวมากอนเปนโอกาสอันดีที่จะเรียนรู 
 สําหรับ ลูธันส (Luthans. 1998: 45) ไดเสนอแนะวาลกัษณะขององคการแหงการเรียนรู  
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคญั  3  ประการ คือ 
  1. สภาวะปจจุบัน การคํานึงถึงสภาวะปจจุบัน ประกอบดวย 
   1.1  ชองวางระหวางวิสัยทศันกับความเปนจริง (Gap between Vision and Reality) 
  1.2  การตั้งคาํถาม  หรือการสืบคน (Questioning  or  Inquiry) 
  1.3  ความทาทายสถานะปจจุบัน (Challenging Status Quo) 
  1.4  การทบทวนอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) 
  2. วัฒนธรรมที่เอ้ืออํานวยการเรียนรู ประกอบดวย 
  2.1  การแนะนํา  (Suggestion) 
  2.2  การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 
  2.3  การเสริมอํานาจ  (Empowerment) 
  2.4  การเห็นอกเห็นใจ  (Empathy) 
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การคํานึงถึงสภาวะปจจุบัน 
- ชองวางระหวางวิสัยทัศนกับ 
ความเปนจริง 
- การตั้งคําถาม/การสืบคน 
- ความทาทายสถานะปจจุบัน 
- การสะทอนอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดเชิงระบบ  
- วิสัยทศันรวม  
- คิดแบบองครวม  
- การเปดเผย  

องคการ 
แหงการเรียนรู 

วัฒนธรรม 
- แนะนํา 
ทํางานเปนทมี 
การเสริมอํานาจ 
- เห็นอกเห็นใจ 

  3. การคิดเชงิระบบ ประกอบดวย 
  3.1  วิสัยทัศนรวม  (Shared Vision)] 
  3.2  การคิดแบบองครวม  (Holistic Thinking) 
   3.3  การเปดเผย  (Openness) 
  องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ตองเช่ือมโยงองคประกอบทัง้   
3 เขาดวยกัน  ซึ่งแสดงไดเปนรูปภาพดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 องคประกอบคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู   
                         (Learnin Organization) 

 
   ที่มา:  Luthans.  (1998).  Organizational Behavior:  p. 45. 

 
 เพดเลอร, เบอรกอนและบอยเดลล  (Pedler;  Burgone;  & Boydell. 1997: 18)กําหนด
คุณลักษณะไวดังนี้ 
  1. องคประกอบดานกลยุทธ (Strategy) 
     1.1  ใชการเรียนรูเปนกลยุทธขององคการ 
                    1.2  มีการสรางนโยบายแบบมีสวนรวม 
      2. องคประกอบดานการมองภายในองคการ  (Looking In)  ประกอบดวย 
     2.1  ใชขอมูลขาวสาร 
                    2.2  การสรางการตรวจสอบและควบคมุ 
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                   2.3  การแลกเปลี่ยนภายใน 
                   2.4  การยึดหยุนในการใหรางวัล 
    3. องคประกอบดานโครงสราง  (Structures)  เนนโครงสรางที่กระจายอํานาจ    
มีกฎระเบียบ  กระบวนการ  แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการทบทวนและอภิปรายกัน 
    4. องคประกอบดานการมองภายนอก  (Looking Out)  ประกอบดวย 
                   4.1 บุคลากรเปนเหมือนผูวิเคราะหสภาพแวดลอม 
                   4.2 การเรียนรูระหวางองคการ 
    5. องคประกอบดานโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunities) ประกอบดวย 
    5.1 บรรยากาศการเรียนรู มีบรรยากาศการชวยเหลอืสนับสนุน  และสนใจในการ
เรียนรูและปรบัปรุงอยางตอเน่ือง 
    5.2 โอกาสการพัฒนาตนเองของทุกคน  มีงบประมาณการพัฒนาตนเอง องคการ
สนับสนุนใหบคุลากรพัฒนาตนเองมากที่สุด 
 ลองเวิธและเดวี่ส  (Longworth; & Davies. 1999: 75)  ไดกลาวถึงคณุลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 10 ประการ  ดังนี้ 
  1. องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนบริษทัองคการวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยโรงเรียน เม่ือชาติหรือกลุมบุคคลอาจจะใหญหรือเล็กทีมี่ความตองการ  ที่จะปรับปรุง
การปฏิบัติงานโดยอาศัยการเรียนรู 
  2. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ลงทุนเพื่ออนาคตขององคการ
โดยการใหการศึกษาฝกอบรมแกบุคลากร 
  3. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) สรางโอกาส กระตุนบคุลากรใน
ทุกตําแหนงหนาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย 
  4. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  รวมสรางวิสัยทัศนกับบุคลากร
และกระตุนบคุลากรใหบรรลุวิสัยทัศน ปรับเปลีย่น หรือสรางภาพอนาคตรวมกัน 
  5. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) บูรณาการงาน การเรียนรูสราง
แรงบันดาลใจใหบุคลากรแสวงหาคุณภาพ  และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
  6. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  เปดโอกาสใหบุคคลในองคการ
ไดแสดงความสามารถพิเศษโดยการมุงเนนที่การเรียนรูและการวางแผนกิจกรรมการศึกษาอบรมที่
สอดคลองกับความสามารถดวย 
  7. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  เสริมอํานาจ  (Empower) 
บุคลากรใหขยายขอบเขตหนาที่ของตน สอดคลองกลมกลืนกับรูปแบบการเรียนรูของแตละบุคคล 
  8. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ประยุกตเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมในการสรางโอกาสแหงการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
  9. องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ตอบสนองตอความตองการ
ของสิ่งแวดลอมและสังคมและกระตุนใหบคุลากรไปในทศิทางเดียวกัน 
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  10. องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) มีการทบทวนเรียนรูเพ่ือรักษา
นวัตกรรมคิดคนสิ่งใหม ๆ  อยูเสมอ 
 

4.  แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization)   
 ตามแนวคิดของเซงเก ( Senge) ที่เปนหลักการซึ่งถือเปนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง  
และเสริมสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) เรียกวาวินัย 5 ประการ  
(five disciplines)  (จําเรียง วัยวัฒน และเบญจมาศ อํ่าพันธ. 2543: 15-18; อางอิงจาก Senge. 
1996.  The fifth discipline: Strategies and tools for building a learning organization:  pp.  58-
62)  ไดกลาวถึงการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูดังตอไปน้ี 
   1.  ความรอบรูสวนตน  (Personal Mastery)  ตองมีจุดเริ่มตนจากบุคลากรที่มีความ
มุงม่ันในการเรียนรู การเรียนรูนี้จะเกิดขึ้นไดเนื่องจากปจเจกบุคคลมีลักษณะของความรอบรู    สวน
ตน  มีแนววิธีปฏิบัติประกอบดวย การสรางเปาหมายสวนตน  (Setting a goal)  หมายถึงความ
คาดหวังของแตละคนที่ตองการใหสิ่งตางๆ  เกิดขึ้นจริงแกชีวิตแบงเปน  เปาหมายในหนาที่การงาน 
เปาหมายในดานครอบครัว  เปาหมายเฉพาะตัว  การประมาณระดับความสามารถของตนและ
ระยะหางจากเปาประสงคดวยความเที่ยงตรง  การพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายสวนตนนั้นแตกตาง
จากการวางแผนระยะสั้นหรือแผนระยะยาวแบบสามหรือหาปที่ผูบริหารองคการสวนใหญเขาใจ  ใน
บางครั้งเพ่ือบรรลุเปาหมายของแตละคนอาจตองใชเวลาชั่วชีวิต เพ่ือใหเกงในทุกๆ  ดาน  ทั้งเกงใน
การเรียนรู  เกงคิด  และเกงทํา  ใฝเรียนรู  มีปฏิภาณ ไหวพริบ  และความเพียรพยายามตั้งแต
เยาววัย  จนเขาสูโลกอาชีพก็ยังประพฤติปฏิบัติอยูอยางสมํ่าเสมอ  เพราะตระหนักวาภายใตยุค
โลกาภิวัตนซึ่งเปนโลกของเศรษฐกิจยุคใหมที่มีความรูเปนพ้ืนฐาน  (knowledge based economy)  
จําเปนตองเรียนรูใหทันและตองเรียนรูไปตลอดชีวิต  เม่ือองคการประกอบดวยบุคลากรที่มีความ
เปนเอกแหงตน ไดฝกปฏิบัติมีโอกาสทํางานรวมกันเปนทีมก็จะสงผลใหทีมงานนั้น ยิ่งมีความเปน
เลิศมากขึ้น  บุคคลที่พรอมจะกระโดดขามชองวางระหวางความสามารถที่ตนมีอยูกับเปาประสงคที่
ตนตองการไป  การใชขอมูลเพ่ือคิดวิเคราะห  ตัดสินใจ  การใชขอเท็จจริง และเหตุผลทุกครั้งจะ
ชวยใหทํางานไดอยางถูกตองตลอดเวลา  ความสําคัญของการใชขอมูลที่ถูกตองมีความจําเปนอยาง
มากตอการวิเคราะหและตัดสินใจ  เพราะจะชวยใหมีระบบการคิดที่ดี  เม่ือเกิดปญหาขึ้นเจตคติเชิง
สรางสรรคจะชวยใหการมองอุปสรรคในงานใหกลายเปนขอไดเปรียบ   
   2.  แบบแผนความคิด  (Mental Models) หลักการที่สองขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) ตามแนวทฤษฎีของเซงเก (Senge) ซึ่งไดรับอิทธิพลอยางมาก แบบแผน
ทางความคิดหมายถึงแนวคิด มุมมอง และความเขาใจของแตละบุคคลที่มีตอสรรพสิ่งในโลกซึ่งลวน
เปนประสบการณที่ไดรับการสั่งสมมาตั้งแตเด็ก โดยส่ิงแวดลอมที่อยูรอบๆตัว  รวมถึงการเรียนรู
จากสถาบัน  ครู  อาจารย  องคการ  และเพื่อนรวมงาน แบบแผนความคิดเปนพ้ืนฐานของภาวะ
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ทางอารมณ  (emotional quotient)  และจะมีผลถึงความเขาใจตอเรื่องราว  ตองาน  หรือตอ
กิจกรรมใด ๆ  ในแงมุมตาง ๆ  ซึ่งจะเปนองคประกอบที่สําคัญตอการกระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึง การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  ในองคการโดยปกติมักจะทําไดยาก  เน่ืองจากเปนธรรมชาติของบุคคลที่มักจะ
ปฏิเสธและตอตานการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากความกลัวตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกตนเอง       
ในสถานภาพตาง ๆ  หรือการยึดติดตอรูปแบบ วิธีการ ที่ตนเองคุนเคยในที่สุดแบบแผนทาง
ความคิดที่ถูกเพาะขึ้นจะเปนตัวตัดสินใจวาอยางอ่ืน  หรือวิธีการอ่ืน ๆ  เลวไปเสียหมด  
   ดังนั้นผูบริหารที่ เขาใจในแบบแผนความคิดที่ ดีพอควรมีการเตรียมการเพื่อทํา
ประชาสัมพันธ ประชาพิจารณ  และสรางบรรยากาศเปด สรางความเขาใจใหทุกคนมี สวนรวม  และ
ทาทายในความสําเร็จรวมกันซึ่งมาตรการเหลานี้จะชวยสรางแบบแผนทางความคิดในดานที่จะเปน
ประโยชนตอองคการไดดี   
   3. การมีวิสัยทัศนรวม  (Shared vision) วิสัยทัศนในที่นี้  คือ วิสัยทัศนองคการ  การมี
วิสัยทัศนองคการเปนเร่ืองที่สําคัญตอการบริหารงานยุคใหม  เชนกอนที่จะมีกระบวนการวางแผน
ใดๆ จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน การพัฒนาวิสัยทัศนจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ทุกๆ  คน  ที่มีสวนรวมในองคการนั้นๆ  จึงจะเกิดผลในเชิงปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  การมี
วิสัยทัศนรวมจึงเปนเรื่องจําเปนและหากสามารถขยายขอบเขตใหองคการภายนอกทราบไดดวยกจ็ะ
ดียิ่งขึ้น  วิธีการพัฒนาวิสัยทัศนองคการกระทําไดโดย  
    3.1  ตั้งคณะทํางานขึ้นชดุหนึ่งที่ประกอบดวยสมาชกิที่มีความสามารถและมีอํานาจ
ในการตัดสินใจสั่งการพอสมควร  ยิ่งถาไดผูบริหารระดับสูงมากๆ  มาเปนคณะทํางาน  ก็จะชวยให
ประสบความสําเร็จงายขึ้น  
    3.2  สํารวจความคาดหวังความตองการ  ความเห็นจากผูที่มีสวนอยางสําคัญตอ
องคการเชน ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงานลูกคาและผูแทนจําหนาย เปนตน เพราะทุกรายตางมีความ
คาดหวังที่ตองการจะไดรับจากองคการของเราทั้งสิ้น จึงไมมีอะไรที่จะเหมาะสมไปกวาการประสาน
ประโยชนใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย การไดมีโอกาสรับทราบขอมูลเหลานี้เสียกอน ที่จะสรุปเปน
วิสัยทัศนองคการของเรา และวิสัยทัศนนั้นก็จะนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  
    3.3  วิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคการ จุดแข็ง โอกาส และทางเลือก ในอนาคต  
เพ่ือประมวลแนวทางรวมกับความคาดหวังและกําหนดออกมาเปนวิสัยทัศนขั้นตน  
    3.4  คัดเลือกวิสัยทัศนที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดอยางนอย 2-3 หัวขอเพ่ือนําเสนอ
ขออนุมัติ  ประกาศใชและสรางความเขาใจแกคนในองคการ วิสัยทัศนองคการ (corporate vision)  
จะเปนจุดมุงหมายรวมกันของสมาชิกทุกคนในองคการที่จะมุงม่ันไปใหถึงโดยทุกองคการจะตอง
สรางวิสัยทัศนแลวนําไปเปนเปาหมายของการกําหนดแผนกลยุทธ (strategic planning) จากนั้นจึง
รวมกันสานใหวิสัยทัศนเปนจริงดวยแผนปฏิบัติการ   
    4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team learning) การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการเนน
การทํางานเปนทีม สมาชิกทุกคนในทีมงานตองมีวิจารณญาณรวมกันอยู การเรียนรูรวมกันเปนทีม
จะตองประสานกับการสรางภาวะผูนําแกบุคลากรทุกระดับเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จ
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ในการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเนนเฉพาะการถายทอดประสบการณภายในสถานที่ทํางานทามกลาง
บรรยากาศของการปฏิบัติหนาที่ประจําตามปกติ  โดยมีวิธีการที่สําคัญๆ  4  วิธี  คือ  
    4.1 การเสวนา (dialogue) ในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยใหปฏิบัติ
ดังน้ี  เริ่มตนดวยหัวขอการเสวนาเทานั้นไมมีการกําหนดขอสมมติฐานหรือทางเลือกใดๆ ไว
ลวงหนา แตใหกลุมเสวนารวมกันคิดพิจารณากันเองในการเสวนาใหไดประสิทธิผลทุกครั้งสมาชิก
แตละคนจะตองมีความคิดและจิตใจที่เปดกวาง ยอมรับขอคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน หามมิ
ใหนําตําแหนงหนาที่การงานเขาไปในบริเวณที่จะทําการเสวนาเพราะจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
รวมกัน  
    4.2  ใชการอภิปราย (discussion) จะคลายกับการเสวนาตางกันทีก่ารอภิปรายจะมี
การจัดเตรียมขอสมมติฐาน ทางเลือกตางๆ ไวเปนการลวงหนาเพ่ือนํามาอภิปรายกัน  
    4.3  ใชเทคนิคของการบริหารงานเปนทีม (team management) ซึ่งเปนเรื่องของ
การใชความสามารถของหัวหนาทีม ความเขาใจในจิตวิทยาของการบริหารทีมงาน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูจากผลสําเร็จ  หรือความผิดพลาดรวมกัน  
    4.4  ใชเทคนิคการบริหารโครงการธุรกิจ  (business management)  โดยบริหารใน
รูปโครงการ มีหัวหนา สมาชิก ในโครงการมีจุดเริ่มตนกําหนดที่แลวเสร็จที่ชัดเจน มีกิจกรรมพรอม
ผูรับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนการของการบริหารอยางเปนระบบในการเรียนรูรวมกันเปนทีมน้ีมี
ลักษณะพิเศษคือเปนเสมือนการเรียนรูกันระหวางปฏิบัติงาน  (on-the-job training)  ซึ่งจะไดผลใน
เชิงปฏิบัติคอนขางสูง   
    5. การคิดเชิงระบบ  (system thinking) เพ่ือเนนใหปจเจกบุคคลหรือทีมงาน มีความ
เขาใจใหชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ซึ่งเปนการมองภาพรวมมากกวาการมองภาพ
เด่ียวๆ ซึ่งเปนการบริหารที่จะชวยขจัดปญหาจากความสลับซับซอนของงาน ความซับซอนของการ
คิด ความซับซอนขององคการ การพัฒนาองคการเรียนรูมีแนวคิดในการบริหารระบบหนึ่งๆ ที่มี
เปาประสงคใหทั้งบุคคลและองคการมีความสามารถที่จะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆ  ได 
 วิโรจน  สารรัตนะ  (2545:  38-40)  ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหโรงเรยีนเปนองคการแหง
การเรียนรู  (Learning Organization)   ประกอบดวย  10  ปจจัย  ดังนี้ 
   1. ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  โรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่เปนองคการแหงการ
เรียนรู  (Learning Organization) มีลักษณะประกอบดวย  1. การเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง   
2.การมีแผนงานวิชาการ   3.การจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมการเรียนรูของนักเรียน   
4. การเสริมสรางบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก  5. การสงเสริมความเปนกลุม  6. การพัฒนา
บุคลากรอยางกวางขวาง  7.การใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  8.การสงเสริมการแกปญหาอยาง
สรางสรรค  และ  9. การสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 
  2. ความเปนองคการวิชาชีพ  องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  เปน
องคการที่เนนเรื่องการกระจายอํานาจ  และเรื่องการทําใหเปนมาตรฐานในดานทักษะของสมาชิกใน
องคการ  ซึ่งผูบริหารจะตองใหมีการพัฒนาจนถึงระดับความเปนวิชาชีพใหมีความรูความสามารถ
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และทักษะในการปฏิบัติงาน  มีอิสระในการตัดสินใจ  มีความสามารถในการกําหนดมาตรฐานงาน  
การปฏิบัติงาน และการประเมินคนเอง 
   3. การตัดสินใจรวมและการมีวิสัยทัศนรวม  องคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization)  มีรูปแบบการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจที่ใหโอกาสกับครูและผูเกี่ยวของชวยกัน
ตัดสินใจเพื่อการเรียนรูของนักเรียนโดยอาจขยายขอบเขตผูมีสวนเกี่ยวของนอกโรงเรียนดวย เปน
การตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนสังคมประชาธิปไตย โดยถือวาการตัดสินใจรวมจะชวย
ปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจน้ัน  อาจประกอบดวย  ผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง  นักเรียน ผูนํา
ชุมชน  หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ สําหรับการมีวิสัยทัศนซึ่งเปนการแสดงถึงสภาพที่พึงปรารถนา
หรือที่เปนไปไดในอนาคตนั้น จากการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนทางการบริหารใหม  ถือวาการ
กําหนดวิสัยทัศนนั้นจะไมใชเร่ืองเฉพาะของผูบริหารอีกตอไปแลว แตจะตองเปนวิสัยทัศนรวมที่เกิด
จากการกําหนดรวมกันของสมาชิก ในองคการ 
  4.  กลุมบริหารตนเองและการติดตอสื่อสาร  การพัฒนากลุมบริหารตนเองอาศัยหลักการ  
self  leadership เกิดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่วา  ผูปฏิบัติในยุคสมัยใหมมีความรูมากเพียงพอที่ไม
อาจจะรับภาวการณนําแบบดั้งเดิมไดอยางเหมาะสมอีกแลว พวกเขาสามารถจะบริหารตนเองได  
และเปนผูนําใหตนเองได  โดยจะตองเนนความมีคานิยมและมีการปฏิบัติดวยตนเอง  ทั้งการ
กําหนดความคาดหวัง  เปาหมาย  การมีขอมูลยอนกลับ และการประเมินตนเอง ทั้งการกําหนด
ความคาดหวัง  เปาหมาย  การมีขอมูลยอนกลับ และการประเมินตนเอง สวนกรณีการติดตอสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพนั้น  ถือวาการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น  ถือวาการติดตอสื่อสารในองคการ
หน่ึง ๆ  อาจกระทําไดหลากหลายวิธี  ขึ้นอยูกับบรรยากาศขององคการนั้น ๆ วาตองการเปนแบบ
เปดหรือแบบปดมากนอยเพียงใด  การติดตอสื่อสารถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะแมจะมี
ยุทธศาสตรดีเพียงใดก็ตาม  หากขาดการติดตอสื่อสารที่ดีแลว ก็ยากที่จะนําไปสูความสําเร็จ  ดังน้ัน
ผูบริหารโรงเรียนจึงควรพัฒนาใหมีการติดตอสื่อสาร  ทั้งที่เปนแบบทางการและไมเปนทางการ   
ทั้งในแนวนอนและ  ในแนวตั้ง  ทั้งเปนการติดตอสื่อสารแบบสองทาง  และแบบหลายชองทาง  
   5. การจูงใจเชิงสรางสรรค โรงเรียนที่เปนองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization)  ตองมีการจูงใจใหคนทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มความสามารถ  เพื่อใหเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายขององคการที่ตั้งไว ผูบริหารโรงเรียนที่สามารถจะตองบริหารงานใหเปาหมาย
ของตัวบุคคลและเปาหมายขององคการบรรลุผลดวยกันทั้งคู โดยอาศัยกระบวนการจูงใจที่คํานึงถึง
ความคาดหวังหรือความตองการของตัวบุคคลและขององคการ ซึ่งการที่จะกระทําเชนนั้นได 
ผูบริหารพึงทําความเขาใจรูปแบบการจูงใจ ที่มีรูปแบบเชิงเน้ือหา และรูปแบบเชิงกระบวนการ  แลว
นําเอาแนวคิดเชิงทฤษฏีนั้นไปประยุกตใหเกิดผล 
   6.  การเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ในยุคปจจุบันผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง  มากกวาเปนผูนําแหงการจัดการ โดยลักษณะของผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ผูบริหารจะเปนผูจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานเกินกวาความคาดหวังตามปกติ  มุงไปท่ีภารกิจงานดวย
ความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตน  มุงการบรรลุความตองการในระดับสูงมากกวาความตองการใน
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ระดับต่ํา  ขณะเดียวกันก็จะตองทําใหพวกเขามีความมั่นใจในการที่จะตองใชความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จในภารกิจที่เกินปกตินั้น  ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงนี้  ไมไดมา
แทนที่ภาวะผูนําแหงการจัดการ  แตจะชวยเสริมใหเกิดผลเพิ่มขึ้น  จากภาวะผูนําแหงการจัดการ  
หรือกลาวในอีกนัยหน่ึงวาผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  จะประสบความสําเร็จได  จะตองอาศัยภาวะ
ผูนําแหงการจัดการเปนพ้ืนฐาน 
   7.  การสรางวัฒนธรรมองคการและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค  องคการแหงการ
เรียนรู  (Learning Organization)  ตองอาศัยผูนําที่จะตองใหความใสใจตอวิถีชีวิตองคการ เปนที่
สันนิษฐานกันวา  ครู ผูปกครอง  และนักเรียน  ผูบริหารโรงเรียนพึงทําความเขาใจ ใหกระจางและ
ใหมีความหมาย แนวทางการเสริมสรางวัฒนธรรมโรงเรียนนั้น  มีดังนี้ คือ 1.การเสริมสรางความ
เปนหมูคณะ 2. การสงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง 3. การกําหนดความคาดหวังไวในระดับสูง  
4. การสงเสริมบรรยากาศความไววางใจซึ่งกันและกัน 5. การสงเสริมบรรยากาศความเชื่อม่ัน   
6. การสนับสนุนปจจัยที่เปนวัตถุ  7. การบรรลุความเปนพื้นฐานในองคความรู  8. การสงเสริม
ความภูมิใจในสถาบัน  9. การสงเสริมการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  10. การสงเสริมความเอาใจ
ใสดูแล  สังสรรค  มีอารมณขัน  11. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  12. การปกปองสิ่งที่เห็นวา
สําคัญ  13. การสืบทอดในประเพณี  และ14.  การมีการสื่อสารแบบเปด 
  กรณีของบรรยากาศองคการ หมายถึง คุณภาพสภาพแวดลอมโดยรวม ซึ่งรวมทั้งตัว
บุคคล  อาคารสถานที่และสถานที่ตั้งโรงเรียนเปนตนนั้น  ผูบริหารโรงเรียนพึงสงเสริมบรรยากาศ
องคการแบบเปดมากกวาบรรยากาศองคการแบบปด ซึ่งเปนสภาพที่ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะจากครู  ใหความจริงใจ ใหการยกยองนับถือ ใหการสนับสนุนตอการพัฒนาวิชาชีพ
และใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  ใชการสั่งการหรืออํานาจบังคับในระดับต่ํา ใชภาวะผูนํา
แบบชวยเหลือสงเสริม และสนับสนุนมากกวาการควบคุมอยางเขมงวดแบบระบบราชการ  
เชนเดียวกับพฤติกรรมของครู  ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่สนับสนุนความโปรงใสและความมีปฏิสัมพันธใน
เชิงวิชาชีพระหวางกัน ครูตางรูจักและมีความเปนมิตร  ใหความรวมมือและมีพันธะผูกพันกับการ
ทํางาน 
   8. การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  ในการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
นั้น  ผูบริหารพึงมีความชัดเจนในคําตอบของคําถามตาง ๆ ดังน้ี  1.จะเปลี่ยนแปลงอะไร  
2.  ทําไมถึงตองเปลี่ยนแปลง  3. จะเปลี่ยนแปลงอยางไร  4. เปลี่ยนแปลงเม่ือไร  5. เกี่ยวของกับ
ใครบาง  6.  มีอุปสรรคอะไรบาง  7.  คาดวาจะมีผลกระทบอะไรบาง  8. สิ่งที่สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงมีอะไรบาง  9.  คาใชจายเปนอยางไร  10. ประโยชนที่ไดรับคืออะไร นอกจากนั้น
ผูบริหารพึงใหความสําคัญกับการเกิดขึ้นของใหม ๆ  ที่เรียกวา นวัตกรรม  โดยผูบริหารควรเนนไป
ที่กระบวนการเชิงนวัตกรรม  ที่จะตองอาศัยความริเร่ิมสรางสรรคของบุคคล  กลุมบุคคลและของ
องคการ  เพ่ือใหเกิดผลผลิตเชิงสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
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   9. การบริหารหลักสูตรและการสอน ผูบริหารควรจะตองรูและเขาใจทฤษฎีและปรัชญาใน
หลักสูตรกลุมตาง ๆ  เพื่อใหเกิดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่จะทําใหการบริหารเปนไปอยางถูก
ทิศทาง  และในดานการสอนนั้น  ผูบริหารควรตระหนักวา ไมมีการสอนใดที่ดีที่สุดที่จะนําไปใชกับ
ทุกคน  ทุกสถานการณ  หรือทุกจุดมุงหมายละตระหนักดีวาครูที่จะเปนระดับวิชาชีพไดนั้นจะตองมี
การฝกฝน  สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  บทบาทของผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารจะเกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายทางการศึกษา โดยการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาครู  
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนและสําคัญ  การสงเสริมขวัญและกําลังใจครูใหใชยุทธวิธีการสอนใหม ๆ  
และการใชทรัพยากรหลักสูตรที่ไดถูกคัดเลือกจากทองถิ่น 
 10.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)   
มีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถและการใชทรัพยากรที่ถือวามีคาที่สุดในองคการ นั้นคือ  
มนุษย  ใหเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนา ที่เกิดจาก
ภายในตัวบุคคลหรือองคการเองสําหรับทรัพยากรมนุษยในองคการทางการศึกษาหรือในโรงเรียนที่
จะเปนกลไกหรือตัวการในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  คือ ครู ครูที่จะตองทําหนาที่จัดสภาพการเรียน
การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียน ครูที่มีภาระหนาที่อ่ืนอีกหลากหลายที่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  ครูที่จําเปนจะตองมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ซึ่ง
ในการพัฒนาครูจะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคการ  โดยหากตองการ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหมีลักษณะเปนอยางไร  ก็จะตองพัฒนาครูใหมีลักษณะที่สอดคลองตองกัน
นั้น 
 การวิน  (Garvin)  ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะหลัก  5 ประการ ที่นําไปสูการปฏิบัติ

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  (บุญศิริ อนันตเศรษฐ. 2541: 34-37;  

อางอิงจาก Garvin. 1993. Building Learning Organizations.  p. 123) ไดแก 

   1.  ทักษะในการแกปญหาอยางมีระบบ วิธีการแกปญหาอยางมีระบบนั้น อาศัยแนวคิด

ของรูปแบบการคิดอยางมีเหตุผล (Rational Model) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน ไดแก 

    1.1  ระบุปญหา และเลือกปญหาที่สมควรไดรับการแกไขกอน 

    1.2  วิเคราะหปญหา 

    1.3  ระดมสมองเพื่อหาวิธีแกปญหาที่นาจะเปนไปได 

    1.4  เลือกวธิีการแกปญหาที่คิดวาดีที่สดุ และวางแผนในการแกปญหา 

    1.5  ลงมือแกปญหา 

    1.6  ประเมินวิธีการแกปญหาที่ใช  

   วิธีการแกปญหาดังกลาวเปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  หรือเปนกระบวนการคิดเชิง

วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน สิ่งที่สําคัญที่ตองเนนควบคูกัน

ไป คือการใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ หัวใจสําคัญของการแกปญหาอยางมีระบบ คือการ
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เปลี่ยนแนวความคิดของสมาชิกในองคการเสียใหม โดยตองใหความสําคัญกับรายละเอียดที่ถูกตอง

และเที่ยงตรงอันจะทําใหขอคนพบเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และ มีประโยชนตอการ

ดําเนินงานขององคการ 

    2.  การทดลองใชวิธีการใหม ๆ การฝกทักษะนี้ ไมอาจเกิดไดบอยเหมือนการ    

ฝกวิธีการแกปญหาแตอยางไรก็ตามการแสวงหาความรูใหมและการทดสอบความรูใหมอยางมีระบบ  

จะเกิดไดโดยการสนับสนุนจากองคการใน  2  ลักษณะ คือในการปฏิบัติงานตามปกติ และใน

โครงการสาธิตที่องคการรับผิดชอบใหมีขึ้นเพ่ือเปนการสนับสนุนใหสมาชิกขององคการทดลองใช

วิธีการใหม ๆ องคการตองเปดโอกาสใหสมาชิกขององคการไดแสวงหาความรูใหม ๆ โดยการลา

งานเพื่อศึกษาดูงาน คนควาเพื่อใหไดความคิดใหม ๆ มาทดลองใชปรับปรุงงานที่ตนเองทําอยู  

อยางไรก็ตามเปนการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงเพราะการทดลองอาจไมประสบความสําเร็จ แตถา

ประสบความสําเร็จก็จะทําใหองคการไดประโยชนอยางมากอีกทั้งตองมีการประเมินผลการทดลอง

ดวยทําใหองคการไดเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง  เพราะสมาชิกไดมีสวนรวมเปนการเรียนรูจากการ

ไดปฏิบัติจริง 

    3. การเรียนรูจากประสบการณในอดีต องคการตองทบทวนความสําเร็จและความ

ลมเหลวของตนเองอยูเสมอ โดยตองมีการประเมินความสําเร็จและความลมเหลวที่เกิดขึ้นอยางมี

ระบบ  และขอมูลดังกลาวตองเปนที่เปดเผยเพื่อใหสมาชิกขององคการศึกษาไดเม่ือตองการ 

    4. การเรียนรูจากผูอ่ืน การเรียนรูทั้งหมดไมไดเกิดจากการคิดไตรตรองอยาง 

มีระบบและการคิดวิเคราะหตนเองเทานั้น  การเรียนรูอาจเกิดขึ้นไดจากการศึกษาสิ่งตาง ๆ    

ในสภาพแวดลอมและการนําความคิดที่ดีของผูอ่ืนมาประยุกตใชจะชวยใหเกิดผลดีและประหยัดเวลา 

เชน การใชเทคนิคเปรียบเทียบมาตรฐานกับตนแบบที่ดี  (Benchmarking)  การเรียนรูจริงจะเกิดขึ้น

ไดในสภาพของความมีใจเปดกวางยอมรับคําวิจารณ  ซึ่งจะตองมีการปลูกฝงวัฒนธรรมของความมี

ใจกวาง  และพรอมรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ 

    5.  การถายทอดความรู การเรียนรูเกิดขึ้นพรอม ๆ กันทั่วทั้งองคการ ความรูมิได

กระจุกตัวอยูที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในองคการ ถาองคการมีคนเพียงกลุมเล็ก ๆ ที่มีความรูองคการ

ก็จะขาดมวลพลังในการผลักดันองคการไปขางหนา  ดวยเหตุนี้ทักษะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ

องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) คือการแพรขยายความรูไปอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพไปทั่วทั้งองคการ และวิธีการที่จะทําใหเกิดการแพรขยายของความรูอยางรวดเร็วและ

เสียคาใชจายนอย คือการสนับสนุนให เกิดการเรียนรู ในองคการในรูปแบบระบบพี่ เลี้ยง  

(Mentoring)  และการเรียนรูแบบทีม (Team Learning) ซึ่งจะเกิดการเรียนรูในวงกวางเปนการ
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เรียนรูที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ทํา เปนการเรียนรูที่ลึกซึ้ง เพราะไดลงมือปฏิบัติจริงและเปนการ

เรียนรูที่เกิดอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการเรียนรูที่เกิดอยางสมัครใจการติดตามผลการเรียนรูใน

องคการ  ประกอบดวย 3  ขั้นตอน  คือ 

     5.1  จะเปนการพัฒนาดานขอความรู  สมาชิกในองคการตองไดรับความรูใหม    

มีโอกาสขยายความรูของตนเองและทําใหมีวิธีคิด  หรือแนวคิดที่แตกตางไปจากเดิม 

     5.2  การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของสมาชิกหลังจากที่ไดรับความรูใหม แลว  

ควรมีการประเมินดวยการสาํรวจความคิดเห็นแบบตาง ๆ  เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม  

หรือการสังเกตโดยตรงในสถานการณจริง  การประเมินเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับทีน่าเชื่อถือ และมี

ประโยชนครอบคลุม  ขอมูลควรมาจากหลาย ๆ แหลง 

     5.3  การพัฒนาดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลออกมาในรูปแบบที่

วัดได  ไดแกคุณภาพของผลผลิตหรือบริการสูงขึ้น ผลตอบแทนอื่น ๆ สูงขึ้นสิ่งที่สําคัญตองทําให

เกิดขึ้นในองคการเพื่อสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) คือการ

สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  บุคลากรมีโอกาสวิเคราะหสิ่งที่ตนเองทํา  มีการเรียนรูสิ่ง

ใหมเพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบ  องคการตองสงเสริมใหสมาชิกสลายกําแพงของตนเพื่อกระตุนให

เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด  เพ่ือการขยายความรู  และการพัฒนาตอไป 

 วัลลภ คําพาย  (2547:  27-35) กลาวถึงแนวทางในขั้นตอนการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization) ประกอบดวยขั้นตอน  9  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหสภาพการณในปจจุบัน  โดยจะตองใชวิธีการเชิงระบบใหไดขอมูล อัน
ถูกตอง  แลวนํามาเขากระบวนการใหเปนสารสนเทศ (Information) การวิเคราะหสภาพการณ
ปจจุบันตองกระทําทั้งในสวนที่เปนไปตามปกติธรรมชาติ  สวนที่เปนปญหาเพราะมีความเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานหรือสิ่งที่ควรจะเปนการพิจารณาคานิยม  (Value) ของบุคลากร การวิเคราะหถึง
ศักยภาพรายบุคคล  ทีมงานและความพรอมเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  (Facilities)   
ที่เอ้ือตอการเรียนรู  วิถีทางการดําเนินชีวิต  (Life Style)  ของบุคลากร  จากนั้นจึงนําสารสนเทศที่
ไดมาวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength) จุดออน  (Weakness)  โอกาส  (Opportunities)  และอุปสรรค 
(Treat)  เพ่ือกําหนดกลยุทธในขั้นตอนตอไป 
   2. การกําหนดกลยุทธในการสรางองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)   
ในทางปฏิบตัมีิ  3 ระดับ คอืกลยุทธชี้นํา กลยุทธปลูกฝง  และกลยทุธปฏิรูป 
    2.1  กลยุทธชี้นํา  (Surge Strategy)  เปนกลยุทธที่มีคณะผูบริหารระดับสูงรวม
รับผิดชอบและใหการสนับสนุน 
   2.2  กลยุทธปลูกฝง  (Cultivate Strategy)  เปนกลยุทธที่มีคณะทํางานพิเศษจากทุก
หนวยงานในองคการเขามารวมรับผิดชอบดําเนินการ 
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     2.3  กลยุทธปฏิรูป  (Transform Strategy)  เปนกลยุทธที่มีคณะทํางานพิเศษจาก
ทุกหนวยงานในองคการเขามารวมรับผิดชอบดําเนินการกลยุทธในการสรางองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  มีมากมายหลายแนวทาง เชน การสรางนิสัยใหบุคลากรใฝรู  โดย
สงเสริมใหมีกิจกรรมที่สรางนิสัยรักการอาน  มีการประชุมปรึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู  ความ
คิดเห็น  เปนการเรียนรูรวมกัน  (Mutual Learning)    และการเสริมสรางการเรียนรูทั่วทั้งหนวยงาน  
ใชหลักการที่ทําใหการทํางาน  การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องเดียวกัน  คือวางระบบการทํางานใหเกิด
กระบวนการเรียนรูในลักษณะการฝกอบรมในงาน (On the Job training :OJT)  โดยจัดใหมี
ประสบการณตรง  (Direct Experience)  และไดรับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง  (Learning by 
Doing) 
   3.  การกําหนดแผนงานที่ชัดเจน  ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ  ดังนี้ 
   3.1  ปรับโครงสรางในการบริหาร  ใหเปนการทํางานแบบทีม 
   3.2  จัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ใหสอดคลองกับโครงสรางในการ
บริหารงานที่มีลักษณะการทํางานเปนทมี  โดยพัฒนาทั้งองคความรูตามรูปแบบของการฝกอบรม  
และพัฒนาประสบการณพรอมทักษะตามรูปแบบของการเรียนรูจากที่ทํางาน 
   3.3  จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ              
ที่จําเปนตองใชในการฝกอบรมและการเรียนรูประเภทตาง ๆ  มีความชัดเจนทั้งในเร่ืองกําหนดเวลา 
งบประมาณทีไ่ดรับ  ตลอดจนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
  4. การสรางบรรยากาศเปด  บุคลากรมีโอกาสรับทราบกลไกของการพัฒนา     
และผลกระทบในทุก ๆ  ดาน  ที่จะมีผลตอองคการและสมาชิกทุก ๆ  คน 
  5. พัฒนาพื้นฐานองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  มีอยูดวยกัน      
5 ประการคือ 
  5.1  จิตใจทีใ่ฝพัฒนาตนเอง  (Personal Mastery) 

  5.2  รูปแบบวธิีการคิด มุมมองที่เปดกวาง  (Mental Models) 
  5.3  การสรรคสรางวิสัยทศันรวม  (Shared vision) 
  5.4  การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning) 
  5.5  ความคิดเชิงระบบ  (System Thinking) 

 6.  พัฒนาบุคลากรในระดับผูนําองคการ  ไมวาจะเปนหัวหนาโครงการหรือหัวหนาทีม
จะตองมีความเขาใจและปฏบิัตตินใหมีคณุลักษณะ  ดังตอไปน้ี 
  6.1  นักออกแบบ (Designer) 

  6.2  ครูผูสอนงาน (Teacher) 
  6.3  ผูชวยเหลือ (Steward) 

 7.  มอบหมายพันธกิจ  (Mission)  มอบหมายงานตาง ๆ  แกทีมงาน  เพ่ือใหสามารถ
บริหารและรับผิดชอบตัวเองได  ซ่ึงจะเปนการใหอํานาจพนักงาน (Empowerment) ทั้งศักยภาพ
ดานความสามารถ  และอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
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  8.  สรางวัฒนธรรมดานการพัฒนาและปรับปรุงงานใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา ชวยใหบุคลากร
เขาใจเปาหมายขององคการ  เกิดมุมมองและรูปแบบวิธีการคิดและการปฏิบัติ งานรวมกันเพื่อให
เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
  9.  การประเมินผล  (Assessment)  เพ่ือใหรูวาการดําเนินงานสงผลใหหนวยงานเปน
องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  เพียงใด  มีการจัดวางระบบและมีเกณฑการ
พิจารณา  ควรประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้งในกระบวนการสรางและพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)   มีความจําเปนจะตองดําเนินการใน  2 ระดับ คือระดับองคการ  และ
ระดับปจเจกชน  ระดับองคการตองมีแผนงานที่ชัดเจน  มีระบบและโครงสรางพื้นฐานสนับสนุน
อยางเพียงพอ  ควรมีการปรับระบบการบริหารเขามาสนับสนุนดวยสวนระดับปจเจกชน  บุคลากร
ตองมีความสมัครใจเต็มใจใหความรวมมืออยางเต็มที่ และมีสวนรวมในการพัฒนา 
 วีระวัฒน ปนนิตามัย  (2540: 38 - 41) ไดเสนอขั้นตอนที่สําคัญในการเสริมสรางองคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ไดนั้นตองประกอบดวยกลยุทธดังตอไปน้ี 
  1. รูวิธีการเรียนรู การที่จะใหสมาชิกในองคการกาวทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงนั้น  
ผูเรียนตองมีลักษณะชอบเสี่ยง ใจเปดกวาง อดทนตอความคลุมเครือศึกษาคนควาอยูเสมอ เรียนรู
จากประสบการณนําสูการปรับปรุงพัฒนาเรียนรูการแกไขปญหาอยางเปนระบบทําการทดลอง
แนวคิดใหม ๆ  โดยตั้งอยูบนหลักของวิทยาศาสตร องคการควรมีแนวทางที่ถือไดวาเปนวัฒนธรรม
การเรียนรู  ดังตอไปน้ี 
  1.1  เรียนรูจากการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
  1.2  เรียนรูจากการแสวงหาความสามารถจากในและนอกองคการ 
  1.3  เรียนรูจากการทดลองศึกษานํารอง 
  1.4  เรียนรูจากแนวปฏิบตัิของผูรับ 
 2.  สรางความยึดม่ันผูกพันเห็นความสําคัญของการเรียนรูทุกระดับ องคการแหงการ
เรียนรู  (Learning Organization)  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากพลังรวมมือรวมใจ ผูบริหาร จึง
ตองมีนโยบายที่เดนชัดกับการสงเสริมการเรียนรูอยางมีจุดมุงหมายซ่ึงมีคานิยมหลักขององคการ
จะตองจัดสรรงบประมาณการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู มีนโยบายการใหรางวัลมีระบบ
ฐานขอมูลที่เอ้ือตอการแบงปน  มีการสงเสริมใหมีการวิเคราะห เพราะเปาหมายสุดทายขององคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการทํางาน 
 3.  สงเสริมการทํางานเปนทีมและใหสมาชิกคิด ทําอยางเปนระบบการที่สมาชิกของ
องคการคิดไดอยางเปนกลยุทธ คิดอยางเปนระบบ เห็นความเกี่ยวของสัมพันธกันขององคประกอบ
ของสวนยอยตาง ๆ  ในองคการ ไมทําตนเปนเหยื่อความคิดของตนเองหรือเปนเหย่ือของระบบ
ปองกันภาวะทุพพลภาพของการเรียนรู หรือในลักษณะความปราดเปรื่องที่ถดถอย เล็งเห็นไดวา
การปฏิบัติของตนสงผลเปาหมายสูงสุดขององคการ    
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 เบนเนตและโอเบรียน  (Bennett &  O’Brien)  ไดกลาวถึงปจจัยที่สงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ซึ่งปจจัยทั้ง  12 ปจจัย มีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงในองคการ  (สมคิด  สรอยน้ํา.  2547:  25 -  
27; อางอิงจาก Bennett; & O’Brien. 1994. The building  blocks  of  the  learning  Organization.  
pp. 43-47)  ดังนี้ 
   1. กลยุทธหรือวิสัยทัศน  องคการและสมาชิกตองมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับวา พวกเขา
ตองการไปจุดใด  เพ่ือที่จะคาดหมายวา พวกเขาจําเปนตองเรียนรูอะไรบาง  เพื่อไปใหถึงจุดหมาย
นั้น  พวกเขาตองพัฒนากลยุทธกวาง ๆ  เพ่ือไปใหถึงเปาหมาย  เพื่อที่จะรูวาการเรียนรูของพวก
เขาสามารถผลักดันองคการไปสูวิสัยทัศนของพวกเขา นอกจากนี้  ถาองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  มีความสมบูรณตอหมูคณะแลว วิสัยทัศนและ  กลยุทธก็จะตองสนับสนุน
และสงเสริมองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
    2. การปฏิบัติเชิงการบริหาร สมาชิกองคการอาจตั้งเปนคําถามไดวาผูบริหารให
นโยบายอะไรและปฏิบัติอะไรบาง เพ่ือเปนการสนับสนุนวิสัยทัศนของการเรียนรูขององคการ  
ผูบริหารควรจะทําอยางไรในการชี้แจงใหบุคลากรในองคการใหเห็นความชัดเจนถึงการเรียนรูอยาง
ตอเ น่ือง และความกาวหนาขององคการ ผูบ ริหารทําอะไรบางเพื่อปลุกเราหรือกระตุน    
ในบางสวนขององคการที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใหขับเคลื่อนตามผูบริหารเพื่อมุงสูวิสัยทัศน   
ที่วางไว 
    3. การปฏิบัติเชิงการจัดการ  ผูบริหารซึ่งสนับสนุนและนิเทศการทํางาน ในแตละวัน
ของแตละบุคคลและคณะ จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการของการเรียนรูอยางตอเน่ือง   
ในองคการซึ่งมีการเรียนรูอยางจริงจังน้ัน  ผูบริหารจะตองสนับสนุนผูรวมงานใหมีความ
เจริญกาวหนาและมีการพัฒนา  จะตองชวยพวกเขาบูรณาการสิ่งที่พวกเขาตองเรียนรู จะตอง
สามารถรวมกันคิดเกี่ยวกับผลลัพธที่คาดหวัง  และการใชวิธีการใหม เพ่ือการพัฒนาตอไปขางหนา 
    4. บรรยากาศการปฏิบัติงาน จะไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบอ่ืนที่มีผลตอการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง นั้นก็คือบรรยากาศในองคการ ซึ่งบรรยากาศในองคการคือผลสรุปของคานิยม
และเจตคติของทุก ๆ  คนในองคการเกี่ยวกับการทํางานของพวกเขา องคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) นําบรรยากาศแหงการเปดใจและไวใจกันมาใช  ซึ่งบุคคลจะตองไมกลัวที่
จะแสดงความคิดเห็นและพูดตามที่ใจคิด  อุปสรรคระหวางผูจัดการและลูกจางจะถูกขจัดออกไปและ
ทุกคนทํางานรวมกันเพื่อสนับสนุนงานที่ออกมาดีเยี่ยมตามอุดมคติ 
    5.  องคการหรือโครงสรางของงาน  โครงสรางองคการสามารถสนับสนุนการเรียนรู
อยางตอเน่ือง  โดยมีการนิยามภาระงานที่เปลี่ยนแปลงได  เพ่ือเปนการเปลี่ยนไปตามความตองการ
ของสภาพแวดลอมภายนอก  และตามความตองการขององคการเอง การปฏิบัติหนาที่ เชน มีการ
สับเปลี่ยนหนาที่และใชการชี้แนะดวยตนเองมีการทํางานขามคณะทํางานเพ่ือใหเกิดความยืดหยุน  
จะตองมีการกําจัดนโยบายตามระบบราชการและกฏที่สกัดกั้นหรือขัดขวางการเลื่อนไหลของขอมูล 
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      6.  การเลื่อนไหลของขอมูลสารสนเทศ การเรียนรูขององคการตาง ๆ จะอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใหทันกับยุคขอมูลสารสนเทศและการเผยแพร ระบบคอมพิวเตอร     
จะชวยสนับสนุนการติดตอสื่อสารระหวางพนักงานตาง ๆ  ใหงายขึ้น  เพ่ือใหแนใจวาพนักงานไดรับ
ขอมูลทางคอมพิวเตอรตรงกับงานของตนเอง 
      7.  การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน ขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญตอบทบาทหนาที่
ไมว าจะเปนการทํางานเปนรายบุคคลและเปนทีมในองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization)  การแลกเปลี่ยนความรูจะมีประโยชนอยางยิ่ง  องคการตาง ๆ จะเจริญเติบโตไดเม่ือ
ตัวบุคคลหรือทีมตางแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  เม่ือบุคคลเห็นขอผิดพลาดก็จะเปนโอกาสใน
การเรียนรูและไมตําหนิหรือกลาวโทษกัน  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  มีการอภิปรายปญหาตาง ๆ  
อยางตรงไปตรงมา  และทํางานเพื่อแกไขปญหานั้น 
      8. กระบวนการทํางาน องคการจะกระตุนการเรียนรูไดโดยผานวิสัยทัศน  ระบบ
สารสนเทศ  แตจะรวมกับการใชกระบวนการทํางานที่จะกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง  เชน  
มีการสอนหรือฝกเทคนิคในการแกปญหาอยางเปนระบบ  มีการสงเสริมการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ  ให
อยูในแนวหนาใหเทากันหรือดีกวาคนที่เกงที่สุดในปจจุบัน  เปนตน 
      9. เปาหมายหรือขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน  ประเด็นสําคัญขององคการที่ประสบ
ความสําเร็จโดยตรงนั้น จะตองเนนลูกคา จะตองทราบวาอะไรที่เขาตองการและจําเปน การเรียนรู
เพ่ือจุดประสงคการเรียนรูอยางเดียวจะไมประสบความสําเร็จ คุณคาของการเรียนรูนั้นจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการชวยเหลือองคการในการบริการลูกคาใหดีขึ้น ซึ่งตองอาศัยการมีขอมูล
ยอนกลับทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
     10. การฝกอบรมหรือการศึกษา เปนที่ทราบอยูแลววาการฝกอบรมและการศึกษานั้นมี
บทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในองคการ การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปน ในองคการ
แหงการเรียนรู (Learning Organization) โปรแกรมการฝกอบรมที่เปนทางการจะเนนการชวยเหลือ
บุคคลในการเรียนรูดวยตนเองและจากประสบการณของผูอ่ืน  แลวจากนั้น  ก็จะสามารถแกปญหา
อยางสรางสรรค  เครื่องมือในการวางแผนพัฒนารายบุคคลไดจัดสรรไวสําหรับทุกคน  นอกจากนี้ยัง
มีแบบของการฝกตาง ๆ  เชน  การฝกปฏิบัติเปนทีม การศึกษาเปนทีม การสาธิตโครงงาน   
การใหคําปรึกษาโดยเพื่อน  โครงงานการเรียนรูงานพื้นฐาน เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย  
สามารถจัดการอบรมหรือฝกปฏิบัติการโดยผานดาวเทียมและคอมพิวเตอร 
     11. การพัฒนารายบุคคลหรือทีมงาน องคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) จะหาวิธีการตาง ๆ เพ่ือกระตุนสมาชิกใหพัฒนาดวยตนเอง ขณะเดียวกัน ก็จะ
สงเสริมการพัฒนาทีมงานดวย องคการสามารถเรียนรูไดเพียงวา ทีมงานเรียนรูรวมกันแบบชุมชน
ผูปฏิบัติงานที่มีการปฏิบัติงานกันอยางตอเน่ือง การใหอํานาจในการทํางานเปนทีมหรือรายบุคคล  
แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในดานความคิดสําหรับโลกธุรกิจ และยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
องคการตาง ๆ  ที่จะหาวิธีเพิ่มความสามารถในการเรียนรูของตนเอง 
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      12.  การใหรางวัลหรือการยอมรับเปนองคประกอบหรือกรอบตัวสุดทายที่จะสนับสนุน
ตัวอ่ืนทั้งหมด  ระบบการใหรางวัลและการยอมรับจะสงเสริมและกระตุนการเรียนรูแบบรายบุคคล
และแบบองคการ ซึ่งการใหรางอาจใชหลายรูปแบบ เชน จากบุคคลที่ผูรวมงานยอมรับ ซึ่งเปน
บุคคลที่อาจเสนอแผนงานอื่นที่มีประโยชนตอทุกคนมาแลกเปลี่ยนเม่ือองคการมีการเรียนรูและ
เติบโตขึ้น  เปนตน 
   มารควอทดและเรยโนลด (Marquardt & Reynold) มององคการในเชิงระบบ  
ไดเสนอปจจัยที่จะชวยเสริมสรางความเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)   
ไว 11  ปจจัย (พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547; อางอิงจาก  Marquardt; & Reynold: 1994.   
The Global Learning Organization.  pp. 74-78)  ดังนี้ 
   1.  โครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate Structure)  โครงสรางขององคการแหงการ
เรียนรู  (Learning Organization) ที่เหมาะสมคือโครงสรางที่เล็กและคลองตัว ไมมีสายการบังคับ
บัญชามากเกินไป  มีคําพรรณนางาน  (Job Description) ที่ยืดหยุนไมตายตัว การบังคับบัญชาไม
เนนการควบคุมมากเกินไป  กระบวนการทํางานไมซ้ําซอนกัน เพ่ือเอ้ือตอการจัดตั้งทีมงานได  และ
ที่สําคัญตองมีโครงสรางแบบองครวม  (Holistic Structure)  แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่มีองคประกอบ
ตางทําหนาที่ประสานสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ อยางแยกอิสระจากกันไมไดแมจะแยกเปน
หนวยยอยก็ตองมีสภาพทุกอยางเหมือนระบบทั้งหมดขององคการ นอกจากนี้โครงสรางของ
องคการจะมีลักษณะแบบทีมงานขามหนาที่ (Cross Functional Work Teams) เพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูของทีม พัฒนาวิธีการใหมๆ  ที่เชื่อถือได เรียนรูที่จะประสานงานและมุงตรงไป
ยังการทํางานที่ซับซอนขึ้นของทีม  และเอาชนะการแตกแยกขององคการ 
   2. วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน  (Corporate Learning Culture)  องคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  ตองมีวัฒนธรรมที่ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยความตระหนักในตน  (self-
awareness)  การใครครวญ  (Self-Reflective)  และการสรางสรรค (Creative Way)  วัฒนธรรม
องคการตองใหรางวัลพิเศษตอการเสริมสรางนวัตกรรม และสงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ  
สนับสนุนใหมีการใชขอมูลยอนกลับ สมาชิกในองคการจะมีนิสัยใฝรู ศึกษาคนควา เผยแพรตอกัน
อยางฉันทมิตร  มีแรงจูงใจที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ  อยูเสมอ  มีโอกาสในการพัฒนาตนเองสําหรับ
ทุกคนใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยางในการทํางาน 
    3.  การเพิ่มอํานาจ (Empowerment)  เปนการสงเสริมสนับสนุนและเปดโอกาสให
สมาชิกมีความสามารถในการเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง ลดความรูสึกพึ่งพา
ผู อ่ื น ใ น ก า ร แ ก ไ ข ป ญห า ข ย า ยค ว า ม ใ นก า ร เ รี ย น รู ข อ ง ตน ใ ห บั ง เ กิ ด ผ ล ง อ ก ง า ม              
มีความคิดสรางสรรคอยางเต็มที่กระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกปญหาไปสูระดับลาง
หรือผูปฏิบัติ เพ่ือใหมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธ  และแผนงานขององคการ 
    4.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (Environmental Scanning)  องคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  ตองมีการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี  และคาดคะเนผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมขององคการ  เพ่ือใหไหวตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเปนการคาดคะเนเกี่ยวกับ
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ภาพอนาคตที่เปนไปได  แสดงอนาคตภาพขององคการที่มีประโยชนสําคัญแกสังคม  การเลือก
เปาหมายการเรียนรูในสภาพแวดลอมที่องคการมุงที่จะปฏิสัมพันธดวย 
     5.  การริเร่ิมและการถายโอนความรู  (Knowledge Creation and Transfer) องคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization) ตองมีการริเริ่มและถายโอนความรูอยางตอเน่ืองการสราง
นวัตกรรมองคความรูใหมๆ  มิใชเกิดจากการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)   
หรือเกิดจากการลอกแบบและพัฒนา(Copy and Development) เทานั้น แตสมาชิกทุกคนใน
องคการจะตองมีบทบาทในการเสริมสรางความรูเรียนรูจากสวนอ่ืน จากเครือขายสายสัมพันธ
ติดตอกันผานชองทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน   
มีการสรางความรูใหมจากทั้งขาวสารภายนอกและภายใน มีการหยั่งรูทางความคิดของแตละบุคคล
ในองคการดวย 
     6.  เทคโนโลยีการเรียนรู (Learning Technology)  องคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization) ตองประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน ในกระบวนการ
เรียนรูอยางทั่วถึง และใหมีการเก็บประมวล ถายทอดขอมูลกันไดรวดเร็วและถูกหลัก สรางเครือขาย
สรางฐานขอมูลคอมพิวเตอร มีการใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เทียบเคียงกับการ
ทํางานของสมองมนุษย เพ่ือชวยถายโอนการเรียนรูไปทั่ว ทั้งองคการ ทําใหการฝกอบรมในอนาคต
มีความรวดเร็ว สั้นกระชับเปนที่นาสนใจ และประยุกตใชได เชน มีการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
ทางไกล  (Video Conference) มาใชในการเรียนรูทางไกล และการฝกอบรมโดยสถานการณจําลอง 
(Simulation Games)  เพ่ือพัฒนาสมาชิกใหเรียนรูจากประสบการณดวยตัวเอง  เปนตน 
     7.  คุณภาพ  (Quality)  องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ตองเนน
คุณภาพงานการที่องคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวมและมีการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง  ตองเนนคุณภาพของงานโดยองคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม   
มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องทําใหเกิดการเรียนรูทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจกลายเปนผลที่ดีขึ้น  
คุณภาพดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยแรงจูงใจในการสรางสรรคงาน องคการตองยึดหลักการสราง
แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานทําใหเกิดการเรียนรูกลายเปนผลที่ดีขึ้น  องคการตองยึด
หลักการวาจะพัฒนาคุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการ 
     8.  กลยุทธ  (Strategy)  องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ตองใชกล
ยุทธการเรียนรูโดเจตนา การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เปนจิตสํานึกขององคการ
ควบคูไปกับการทํางาน กระบวนการเรียนรูจะเปนไปอยางมีกลยุทธ ทั้งในการวางแผนการ
ดําเนินการและการประเมิน  ผูบริหารจะเปนผูทําหนาที่ทดลองมากกวาจะเปนผูกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ  หรือกําหนดคําตอบไวให 
     9. บรรยากาศที่สนับสนุนสงเสริม (Supportive Atmosphere)  องคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) ตองมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานเพื่อใหเขาไดพัฒนาศักยภาพ
ความเปนมนุษยที่เต็มเปยม  เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ยอมรับในความแตกตางหลากหลาย 
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ใหความเทาเทียมเสมอภาคกัน ใหความเปนอิสระ สรางบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยและมีการมี
สวนรวม  โดยมีความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและองคการ 
    10. ทีมงานและเครือขาย (Teamwork; & Networking) องคการแหงการเรียนตอง
ตระหนักถึงความรวมมือ การแบงปน การทํางานเปนทีม การทํางานแบบเครือขาย เปนการทํางาน
ที่มิใชเพียงแตการแกปญหาอยางตอเน่ืองในระยะยาว และริเร่ิมสิ่งใหมๆ เพ่ือสรางการแขงขันและ
การสรางพลังรวมกันอันจะทําใหองคการอยูรอดและเจริญเติบโต 
    11. วิสัยทัศน (Vision) องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตองมีการ
สรางวิสัยทัศนเปนฉันทามติขององคการ และสนับสนุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงพันธกิจ  
(Mission) เพ่ือเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายอยางมีเจตจํานง การกําหนดผูกพัน
บนพื้นฐานของคานิยมปรัชญา ความคิด ความเชื่อที่คลายคลึงกันสงผลใหมีการรวมกันทํางาน 
    ไคเซอร  (Kaiser) ไดศึกษาวิจัยและนําเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหง
การเรียนรู  (Learning Organization) จํานวน 8 ปจจัย (สมคิด สรอยนํ้า. 2547: 38-40;   
อางอิงจาก Kaiser:  2000.  Mapping the learning organization.  p.  23)  ดังนี้ 
     1. ภาวะผูนํา  (Leadership)  หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความมุงม่ัน อุทิศตน
เพ่ือใหสมาชิกปฏิบัติงานสําเร็จไปตามวิสัยทัศนขององคการ และประสานวิสัยทัศนของบุคคล   
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสอนงาน สอนทักษะ พรอมสอนคุณธรรม รวมทั้งเปนผูชวยเหลือ 
สนับสนุนเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
     2. วัฒนธรรมองคการ  (Organizational Culture)  หมายถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองคการ  กฎเกณฑ  คานิยม  ระเบียบวินัย  ซึ่งไดรับอิทธิพลจากประวัติศาสตรของ
องคการ  ความตองการของลูกคา และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก วัฒนธรรมองคการ มี   
3  ลักษณะ  ดังนี้ 
      2.1 การแลกเปลี่ยนความรู  หมายถึงองคความรูที่ไมมีการยึดติดกับความรูเดิมแต
เปนความจริงที่มีอิสระ และไมสามารถวัดคํานวณได และบุคคลสามารถเขาถึงแหลงขององคความรู
ได รวมทั้งเปนความรูที่ปรากฏตลอดเวลา และสมาชิกยอมรับไมมีใครรูคําตอบจากทุกคําถามได 
      2.2  การมีอิสระในการเรียนรูหมายถึงการเรียนรูที่นําไปสูความสําเร็จอยางมี
เสรีภาพและมีความคิดอิสระ สรางความคิดใหมกลาเสี่ยงและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
      2.3  ความเปนเอกภาพในองคการ หมายถึงสมาชิกในองคการตองมีจิตสํานึก   
ในการทํางานตามสถานะของตน โดยยอมรับและเขาใจเปาหมายขององคการ ซึ่งทําใหเกิดผล
ประโยชนตอองคการเสมือนตนเปนผูมีหุนสวนขององคการ 
     3. พันธกิจและยุทธศาสตร  (Mission and Strategy)  หมายถึงเปาหมายที่องคการ
ตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จเกินกวาที่วัตถุประสงคขององคการไดกําหนดไวในองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) พันธกิจและยุทธศาสตรมี  3  ประการ  ดังนี้ 
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     3.1  การคิดอยางเปนระบบ  หมายถึงสมาชิกในองคการตองยอมรับและปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิผลในระดับระบบรวมขององคการ  ไมใชแคในระดับบุคคลหรือกลุมใด
กลุมหนึ่งเทานั้น  สมาชิกทุกคนมีความสําคัญตอแผนยุทธศาสตร เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานในองคการ  และสมาชิกตองคํานึงถึงแผนงานในแตละแผนกของตน ซึ่งมีผลกระทบตอ
สวนอ่ืนๆ  ขององคการดวย 
      3.2  การตรวจสอบจากภายนอก หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา  
การเคลื่อนยายของคูแขงขัน เทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งสงผลตอประสิทธิผลขององคการและสมาชิกใน
อนาคต 
     3.3  การสรางเสริมองคความรู หมายถึงการเผยแพร ชี้แจงขอมูลขาวสารที่เปน
พ้ืนฐานองคความรูขององคการ และเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอการตอบสนองทาทาย และ
พัฒนาการปฏิบัติงานในองคการ 
     4. การดําเนินงานบริหารจัดการ (Management Practices)  หมายถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานใน 4 เรื่อง ดังนี้ 
    4.1 การสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู หมายถึงการที่ผูบริหารสนับสนุนสมาชิกให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกองคการ คือเรียนรูจากความสําเร็จและความ
ผิดพลาด  รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพันธในการทํางานที่ดีกับทุกแผนกขององคการ 
    4.2  การจูงใจเพื่อการเรียนรู หมายถึงการที่ผูบริหารมีความกลาและจูงใจสมาชิก
เพ่ือไปสูการเรียนรู  การพัฒนาในระดับบุคคล และระดับกลุมบุคคล ชวยกันกําหนดเปาหมาย
สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งผูบริหารใหสมาชิกรับผิดชอบตอการเรียนรู 
    4.3  การพัฒนาศักยภาพ  หมายถึงการที่ผูบริหารจัดกิจกรรมสนับสนุนทักษะ   
การอยูรวมกันสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธผิลทีย่ิ่งใหญ  รวมทั้งการปฏิบตังิานที่ดีขึ้นของ
สมาชิก 
    4.4  การสนับสนุนวัสดุอุปกรณหมายถึงการที่ผูบริหารจัดทรัพยากรและงบประมาณ
ตางๆ  ที่ตองการไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกใหบรรลุเปาหมาย 
   5. โครงสรางองคการ (Organizational Structure) หมายถึงลักษณะโครงสราง  ของการ
จัดหนาที่และบุคคลเขาสูระดับของความรับผิดชอบ การตัดสินใจ  อํานาจหนาที่ และการปฏิสัมพันธ
กัน  ใน  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
   5.1 การจัดโครงสรางแบบผสมผสาน หมายถึงการบูรณาการเปาหมาย หนาที่
บทบาท ความพยายามในการทํางาน การแกปญหาและการตัดสินใจเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของ
องคการ 
   5.2  โครงสรางที่เอ้ืออํานวยความสะดวก หมายถึงโครงสรางที่เปดโอกาสใหสมาชิกมี
ปฏิสัมพันธกนั ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
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     6.  ระบบองคการ  (Organizational Systems)  หมายถึงการที่องคการมีระบบขอมูล
ขาวสารระบบสารสนเทศ  ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีมาตรฐานดานนโยบาย และการมีกลไกที่
อํานวยประโยชนตอการปฏิบัติงาน  รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก 
     7.  บรรยากาศการทํางาน  (Working Climate)  หมายถึงสภาพแวดลอมภายใน
องคการที่สรางความประทับใจ  และความรูสึกที่ดีของสมาชิกในหนวยงานมีบรรยากาศการทํางาน
ลักษณะดังนี้ 
      7.1  บรรยากาศการเรียนรู หมายถึงสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดคานิยม  
บรรทัดฐาน  และพฤติกรรมของสมาชิก เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง 
      7.2  การปฏิสัมพันธ หมายถึงกิจกรรมของสมาชิกที่แลกเปลี่ยนพูดคุย ชวยเหลือ
กันเอ้ืออํานวยความสะดวกใหสมาชิกเติบโต  และประสบความสําเร็จ 
      8. การจูงใจ (Motivation) หมายถึงการกระตุนโนมนาวสมาชิกในองคการให    
อุทิศตนมีน้ําใจมีความเกี่ยวพันในงาน  และความเพียรพยายามปฏิบัติงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ 
   วัตคินและมารซิค (ศันสนีย  จะสุวรรณ.  2550:  28;  อางอิงจาก  Watkin; & Marsick.  
1993.  Sculpting  the  learning  organization. p. 72)  ไดชี้ใหเห็นกลยุทธการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  โดยกลยุทธที่บูรณาการเขากับการทํางานไว   
7  ขั้นตอน  คือ 
     1.  สรางโอกาสและบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

2. สงเสริมใหมีการสนทนาและซักถามเพื่อพัฒนาการเรียนรูในองคการ 
3. กระตุนใหมีการเรียนรูรวมกันระหวางบคุคลและทีม 
4. กําหนดระบบที่จะทําใหคนสนใจในการเรยีนรู  และแบงปนความรูใหแกกัน 
5. ใหอํานาจหรือกระจายอํานาจในองคการ โดยผานการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน 

      6.  ทําใหองคการเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอม พรอมที่จะรับขอมูลขาวสาร  เผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  และสามารถปรบัองคกรไดอยางเหมาะสมกับสถานการณได 
      7.  สนับสนุนการเรียนระดับบุคคล  กลุม  และองคการ 
    เดชน เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546: 17-65) กลาวถึงแนวคิดในการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) อยูภายใตพ้ืนฐานวินัย   
5  ประการ ที่ทุกคนจะตองศรัทธาและรวมกันปฏิบัติ  ไดแก 
      1.  การรอบรูสวนตน (Personal Mastery)  มีแนวปฏิบัต ิ ซึ่งประกอบดวย 
      1.1 การสรางวิสัยทศันสวนตน (Personal Vision)  คือความคาดหวังของแตละคน
ที่ตองการจะใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นแกชีวติจริงของตนสักวนัหน่ึงในอนาคตแบงออกไดเปน วิสัยทศัน
ในหนาที่การงาน วิสัยทัศนในดานครอบครัว และวิสัยทศันหลังเกษียณ 
      1.2  มีแรงมุงม่ันใฝดี (Creative Tension)  ถือเปนแรงใฝดีที่จะชวยเสริมสงใหคนมี
ความเพียรพยายามมุมานะ  และมีพัฒนาการอยูตลอดเวลา 
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      1.3  ใชขอมูลเพ่ือคิดวิเคราะหและตัดสนิใจ (Commitment to the Truth) การใช
ขอมูลขอเท็จจริงและเหตุผลทุกครั้งจะชวยใหทํางานทกุสิ่งไดอยางถูกตองอยูตลอดเวลาชวยใหมี
ระบบการคิดและการตัดสนิใจที่ดี 
      1.4  ฝกใชจิตใตสํานึกในการทํางาน (Using Subconsciousness) เปรียบไดกับ
การมีความชํานาญขั้นสูงสุด  ซึ่งจะชวยใหการทํางานอยางใดอยางหนึ่งดําเนินไปโดยอัตโนมัติ  และ
มีผลงานออกมาดีเย่ียมการจะบรรลุขีดความสามารถระดับน้ีไดตองมีการฝกทักษะในงานแตละ
ประเภทอยางจริงจัง 
      2. รูปแบบวิธีการคิด  และมุมมองที่เปดกวาง  (Mental Models) ในการเปลี่ยนแปลง
องคการเพื่อใหเกิดศักยภาพในการแขงขันจะตองทําใหบุคลากรทุกคนมีความรูและความเขาใจไป
ในทางเดียวกัน  รูปแบบวิธีการคิดของคนและองคการจําเปนตองเปลี่ยนไป ซึ่งจะสะทอนออก 
มาใน 3 ลักษณะ คือเจตคติ (Attitude) ทัศนคติ (Viewpoint / Standpoint / Perception)   
และกระบวนทัศน  (Paradigm) 
      3. การสรางและสานวิสัยทัศน (Shared Vision) วิสัยทัศนในที่นี้ หมายถึง วิสัยทัศน
องคการเปนความมุงหวังขององคกรที่ทุกคนจะตองรวมกันบูรณาการใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นใน
อนาคตเปนจุดมุงหมายรวมกันของสมาชิกทุกคนในองคกรที่จะมุงม่ันไปใหถึง เม่ือมีการพัฒนา
วิสัยทัศนองคการแลวนําไปเปนเปาหมายของการกําหนดแผนกลยุทธ (Strategic Planning)  
จากนั้นจะตองมีการสานวิสัยทัศน ใหทุกคนไดรู ไดเขาใจ และรวมกันปฏิบัติใหเปนจริงขึ้นมาดวย
แผนการปฏิบัติ  (Operation Plan) 
      4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม ( Team Learning ) การเรียนรูรวมกันเปนทีมน้ี เนน
เฉพาะการถายทอดประสบการณภายในสถานที่ทํางานทามกลางบรรยากาศของการปฏิบัติหนาที่
ประจําตามปกติ โดยมีวิธีการที่สําคัญ รวม  4  วิธี  คือ 
      4.1  ใชการเสวนา (Dialoque) ในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยมี
แนวทางปฏิบัติเร่ิมตนจากหัวขอของการเสวนาเทานั้น ไมมีการกําหนดขอสมมติฐานหรือทางเลือก
ใด ๆ  ไวลวงหนา  แตใหกลุมรวมกันคิดพิจารณาเองโดยสมาชิกทุกคนตองมีความคิดและจิตใจที่
เปดกวางยอมรับขอคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน 
      4.2 ใชการอภิปราย  (Discussion)  ซึ่งจะคลายกับการเสวนา  แตมีการเตรียม
สมมติฐานและทางเลือกตาง ๆ  ไวเปนการลวงหนาเพ่ือนํามาอภิปรายกัน 
      4.3  ใชเทคนิคของการบริหารงานเปนทีม  (Team Management)  ซึ่งเปนเรื่อง
ของการใชความสามารถของหัวหนาทีมในความเปนผูนํา (Leadership)  และความเขาใจใน
จิตวิทยาของการบริหารทมีงาน  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากผลสําเรจ็หรือความผิดพลาดรวมกัน 
      4.4  ใชเทคนิคของการบริหารโครงการธุรกิจ  (Business Project Management)  
โดยบริหารในรูปโครงการมีหัวหนาและสมาชิกในโครงการ  มีจุดเริ่มตนและแลวเสร็จที่ชัดเจน  มี
กิจกรรมพรอมผูรับผิดชอบตลอดจนมีกระบวนการของการบริหารเปนระบบ 
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     4.5  ใชการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Action Learning)  โดยรวมกันเรียนรูถึง
ปญหาที่แทจริงวามีสาเหตุมาจากอะไร รวมกันลงมือแกไขปญหานั้นอยางจริงจัง เพ่ือใหไดผลจริง  
และเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ รวมกันเรียนรูในประสบการณที่ไดลงมือปฏิบัติการนั้น ๆ  
อยางจริงจัง  การเรียนรูรวมกันเปนทีมน้ีมีลักษณะพิเศษคือเสมือนการเรียนรูกันในระหวางการ
ทํางาน  (On-the-Job Training) ซึ่งจะไดผลในเชิงปฏิบัติคอนขางสูง แตมีคาใชจายต่ํามีความเปน
กันเองสูงแตตองเนนความเปนระบบดวย คือจะตองเรียนรูอะไรกอน  อะไรหลัง  จึงจะประสบ
ความสําเร็จสูงสุด 
    5. ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (System Thinking) ถือเปนวินัยที่มีความสําคัญสูงสุด
เน่ืองจากระบบใด ๆ เปนระบบใหญที่ประกอบดวยระบบยอย ๆ ตองประกอบไปดวยองคประกอบ 
(Elements/Parts) และตัวเชื่อม (Link) ซึ่งจะเชื่อมตอระหวางองคประกอบ ตาง ๆ วิธีคิดเชิงระบบนี้
เปนการคิดแบบเปนวง  (Circle)  จากเหตุไปสูผลแลวผลก็กลายเปนเหตุนําไปสูผลตอไป  
   การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization) มากําหนดเปนตัวแปรในการศึกษา แนวทางการสงเสริม
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  5 ดาน  ซึ่งแตละดานมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
               4.1  แนวคิดการสรางบรรยากาศองคการ 

 บรรยากาศองคการเปนเร่ืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากคนที่ทํางานในองคการไมไดทํางาน
อยูในความวางเปลา  แตการทํางานของพวกเขาอยูภายใตการกํากับ ควบคุมของบางสิ่งบางอยาง
ตั้งแตแบบความเปนผูนําของผูบังคับบัญชาของเขา ความไมยืดหยุนของโครงสรางองคการ  
กฎระเบียบขององคการตลอดจนสิ่งตางๆภายในองคการที่มองไมเห็นหรือจับตองไมไดแตความรูสึก
และรับรูได  ความรูสึกที่เกิดจากความนึกคิดเอาเองของเขาถึงสิ่งตางๆ ในองคการนี้คือบรรยากาศ
องคการ  ซึ่งบรรยากาศองคการนี้มีความสําคัญตอผูบริหารและบุคคลอื่นดวยเหตุผลสามประการ 
คือ ประการแรก บรรยากาศองคการบางอยางทําใหผลการปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหนึ่ง
ดีกวาบรรยากาศอื่นๆ  ประการที่สองผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของพวกเขา หรือ
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนกงานของพวกเขาเองภายในองคการ และประการที่สามความเหมาะสม
ระหวางบุคคลและองคการมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและความพอใจของบุคคลในองคการ   
(สมยศ นาวีการ. 2538:  8 - 10)      
          4.1.1  ความหมายของการสรางบรรยากาศองคการ 

     วิโรจน  สารรัตนะ (2545:  38-40)  กลาววาบรรยากาศองคการ หมายถึง  คุณภาพ
สภาพแวดลอมโดยรวมซึ่งรวมทั้งตัวบุคคล อาคารสถานที่และสถานที่ตั้งโรงเรียนเปนตนนั้น  
ผูบริหารโรงเรียนพึงสงเสริมบรรยากาศองคการแบบเปดมากกวาบรรยากาศองคการแบบปด   
ซึ่งเปนสภาพที่ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากครู  ใหความจริงใจ  ใหการยกยอง
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นับถือ  ใหการสนับสนุนตอการพัฒนาวิชาชีพและใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  ใชการสั่งการ
หรืออํานาจบังคับในระดับต่ํา ใชภาวะผูนําแบบชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนมากกวาการควบคุม
อยางเขมงวดแบบระบบราชการ เชนเดียวกับพฤติกรรมของครู ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่สนับสนุนความ
โปรงใสและความมีปฏิสัมพันธในเชิงวิชาชีพระหวางกัน   
       มารควอทดและเรยโนลด (Marquardt; & Reynold. 1994: 64) กลาวถึงบรรยากาศที่
สนับสนุนสงเสริม (Supportive Atmosphere) องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  
ตองมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานเพื่อใหเขาไดพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษยที่เต็ม
เปยมเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมรับในความแตกตางหลากหลายใหความเทาเทียมเสมอ
ภาคกันใหความเปนอิสระ สรางบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยมีความสมดุล
ระหวางความตองการของบุคคลและองคการ 
       เบนเนต และโอเบรียน (Bennette; & O’Brien. 1994: 77-79) กลาวถึงบรรยากาศวา
เปนผลรวมของความเชื่อ และทัศนคติที่ทุกคนในองคการประพฤติปฏิบัติ บรรยากาศองคการตอง
เปนแบบเปดและไววางใจ 
       ไคเซอร (สมคิด สรอยน้ํา. 2547:  38-40;  อางอิงจาก Kaiser.  2000. Mapping the 
learning organization.  p. 5)  กลาววาบรรยากาศการทํางาน  (Working Climate) หมายถึง
สภาพแวดลอมภายในองคการที่สรางความประทับใจ  และความรูสึกที่ดีของสมาชิก  ในหนวยงานมี
บรรยากาศการทํางานลักษณะดังนี้ 
           1. บรรยากาศการเรียนรู หมายถึงสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดคานิยม  
บรรทัดฐาน  และพฤติกรรมของสมาชิกเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง 

         2. การปฏิสัมพันธ  หมายถึงกิจกรรมของสมาชิกที่แลกเปลี่ยนพูดคุยชวยเหลือกัน 
เอ้ืออํานวยความสะดวกใหสมาชิกเติบโต  และประสบความสําเร็จ 
       วัลลภ คําพาย (2547: 27-35) ไดกลาววาการสรางบรรยากาศเปดบุคลากรมีโอกาส
รับทราบกลไกของการพัฒนา และผลกระทบในทุก ๆ ดานที่จะมีผลตอองคการและสมาชิกทุก ๆ คน 
       จากความหมายของบรรยากาศองคการ  กลาวโดยสรุปไดวาบรรยากาศองคการคือ
องคประกอบของสภาพแวดลอมภายในองคการ ทั้งที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรใน
องคการ ความเขาใจ หรือการรับรูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีตอองคการ  และสิ่งแวดลอมตางๆ  ภายใน
องคการ  ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคล เชน พฤติกรรมของบุคคล  ขวัญ กําลังใจ และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เปนตน 
 
        4.1.2  องคประกอบของบรรยากาศองคการ 
      ลิทวิท และสตริงเจอร (ศิรินันท แสงสิงห. 2550:  23-24;  อางอิงจาก  Litwin; & 
Stringer. 1968.  Motivation and Organizational Climate.  pp.  99-100) กลาววา  บรรยากาศ
องคการเปนสวนสําคัญของการเชื่อมโยงระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมที่สามารถ ใหเหตุผลทาง



52 
 

วิทยาศาสตรซึ่งอธิบายถึงการรับรูของสมาชิกในองคการที่มีตอองคประกอบของบรรยากาศองคการ  
แตละดานแตกตางกันไป ประกอบดวย  8  ดาน  คือ 
        1. โครงสรางขององคการ (Organization Structure) โครงสรางที่องคการกําหนด
ขึ้นมาสําหรับใชในองคการทั้งในแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการยอมมีผลกระทบตอบุคคลใน
องคการไมวาองคการนั้นจะเปนองคการรูปนัย หรือองคการอรูปนัยก็ตาม 
        2. ความทาทายและความรับผิดชอบ  (Challenge and Responsibility)  เปนความ
เชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความทาทายของงาน  ปริมาณงานที่ตองทํา และลูทางที่จะทํางาน ใหสําเร็จ  
ความทาทายของงานเกี่ยวของโดยตรงกับการจูงใจของผูปฏิบัติงาน  การเพิ่มความรับผิดชอบความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับการควบคุมตนเอง  (Self control) การมีสวนรวม (Participation)  
ความมีอิสระในการทํางานของแตละคน การเพิ่มหนาที่ความรับผิดชอบมีผลทําใหเกิดความ
จงรักภักดีตอหนวยงานเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานและทําใหไดผลงานเพิ่มขึ้น 
         3. ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support) เปนการวัดการสนับสนุน
โดยใหความสําคัญในการสงเสริมการทํางานแทนการลงโทษซึ่งชวยให เกิดความอบอุน        
การสนับสนุนจะชวยลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานและเปนการกระตุนใหสมาชิกใหมของ
องคการมีความรักและความผูกพันตอองคการ 
         4.  การใหรางวัลและการลงโทษ  (Reward and Punishment)  เปนการวัดความ
รับรูทางดานการใหรางวัล  (ผลตอบแทนในทางบวก)  และการลงโทษ (ผลตอบแทนในทางลบ)    
ซึ่งการใหรางวัลจะดีกวาการลงโทษเพราะจะกระตุนใหผูปฏิบัติงานประสบความสําเร็จในการทํางาน  
ลดความหวาดกลัวตอความลมเหลวในการทํางาน  การใหรางวัลหรือการลงโทษยังถือไดวาเปนการ
ยอมรับหรือไมยอมรับไดอีกประการหนึ่งดวย 
          5. ความขัดแยง  (conflict)  เปนความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับความขัดแยงระหวาง
บุคคลในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานในองคการเปนความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชิก  
หรือกลุมขององคการสองกลุมหรือมากกวา ทําใหเกิดความพยายามที่จะแสดงทัศนะของตนหรือ
กลุมใหเดนกวาผูอ่ืน หรือเม่ือความตองการของตนเองไมไดรับการตอบสนอง 
          6. มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง  (Performance Standard and 
Expectation) เปนการวัดความรูสึกและการรับรูเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและความชัดเจนของการ
คาดหมายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายในองคการแรงจูงใจทางดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ถูกสรางขึ้นมาจากความสัมพันธระหวางความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จกับมาตรฐานและระดับ
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา โดยผูปฏิบัติงานมีสวนรวมที่จะเปนแรงจูงใจ ใหตนเองประสบผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน 
           7. ความผูกพันที่มีตอองคการ (Commitment) เปนการวัดความรับรูที่ผูปฏิบัติงาน 
มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่มีคุณคาตอองคการ  ความรูสึกเปนเจาของและความจงรักภักดี
ที่มีตอหนวยงานที่ตนทํางานอยู 
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              8. ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน  (Risk and Risk Taking)  เปนการ
รับรูของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเสี่ยง บุคคลที่เผชิญกับการตัดสินใจในบรรยากาศที่มีความเสี่ยง
ในงานหรือมีงานที่ทาทายในระดับปานกลางจะมีความตองการความสําเร็จในหนาที่การงานสูง และ
ในทางกลับกันบรรยากาศที่มีความเสี่ยงในงานอยูในระดับต่ําจะทําใหความตองการทางดาน
ความสําเร็จในหนาที่การงานอยูในระดับต่ําดวย  

 

                4.2  แนวคิดการสรางวิสยัทัศนและเปาหมายการทํางาน 

  องคการทุกองคการจําเปนตองมีเปาหมายการทํางาน และในการที่จะใหบรรลุเปาหมาย
นั้นทุกคนในองคการจะตองมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ซึ่งเปนแนวทางชวยใหเกิดการทําความ
เขาใจเปาหมายขององคการอันเกิดจากความตองการขององคการ การสรางวิสัยทัศนและเปาหมาย
การทํางานเปนพลังที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจ และพันธะสัญญารวมกันทั้งองคการ สมาชิกใน
องคการจะมีสํานึกแหงจุดหมายรวมกัน  ซึ่งหัวใจของการสรางวิสัยทัศนรวมกัน คือการทําใหทุกคน
ในองคการพูดไดอยางเปดเผยในการสรางวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนสวน
บุคคล  การสรางวิสัยทัศนรวม เปนการที่ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนหรือภาพ
ในอนาคตขององคการซึ่งไดจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนสวนบุคคลรับฟงซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่
อยากจะทําและสิ่งที่เปนไปได  โดยวิเคราะหจากสถานภาพความเปนจริงในปจจุบันอยางเปดเผย
แลวผสานความคิดที่ขัดแยงกัน ใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  (ลือชัย พันธเจริญกิจ. 2540: 37)  
จากนั้นสมาชิกทุกคนจึงประสานพลังมุงม่ันที่จะทําใหวิสัยทัศนเปนจริง ซึ่งวิสัยทัศนจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นสมาชิกจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการคนควาหาขอมูล มีความคิดสรางสรรค
ยึดม่ันในวิสัยทัศนนั้นโดยไมยอทอยอมรับขอผิดพลาดอยางไมปดบังและพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้น  
มีความอิสระในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกหนวยงานโดยทุกคนจะมี
ลักษณะความผูกพันและยอมรับวาวิสัยทัศนขององคการนั้นมีคุณคามีประโยชนและมีความเขาใจ      
ในวิสัยทัศนนั้นอยางชัดเจนเปนพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตและความตองการที่จะมุงไปสู
ความปรารถนารวมกันของสมาชิกทั่วองคการ  (วรรณรัตน คงเจริญ. 2544: 40) 
  
        4.2.1  ความหมายของการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน 

    เซงเก  (Senge. 1990: 139) กลาววาการสรางวิสัยทัศนหมายถึง การสรางความ
รวมมือของบุคลากรในการพัฒนาภาพอนาคตที่สมาชิกในองคการตองการ ชวยใหบุคลากรเกิดการ
ยอมรับและมีขอผูกพันตอจุดมุงหมายขององคการ วิสัยทัศนรวมนั้นเกิดจากการบูรณาการวิสัยทัศน
ของบุคคลขององคการซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังและกาวหนา
ตอไปภายใตจุดมุงหมายเดียวกัน 
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    มารควอรท (Marquardt. 1996: 21)  กลาววาการมีวิสัยทัศน (Shared Vision)  เปน
การสรางทัศนะของความรวมมือกันอยางยึดม่ันของบุคลากรในองคการเพื่อพัฒนาภาพในอนาคต  
และความตองการที่จะมุงไปสูปรารถนารวมของบุคลากรทั้งองคการ เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตมี
มุมมองรวมกันเกี่ยวกับปรากฏการณแหงความเปลี่ยนแปลงและอนาคตขององคการ เพ่ือชวยให
บุคลากรเกิดการยอมรับยินยอมพรอมใจและใหขอผูกพันตอจุดมุงหมายในการดําเนินงานดานตาง 
ๆ  ขององคการที่ตองการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง   
  วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544:  19) กลาววา วิสัยทัศนหมายถึง ผลผลิตของสิ่งที่
เรียกวา จินตนาการ ความใฝฝน ความฝนที่แปลกตลก ชนิดที่วาเปนสิ่งที่ผูคิดไมคาดคิด ไมเห็น
ดวย  เปนผลผลิตของความคิดสรางสรรค  ญาณหยั่งรู  เล็งเห็นความเปนไปขางหนา  จับกระแส
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได  เปนสวนหน่ึงของการคิดหนาคิดหลัง และมองเขาไปในตนเรียนรู
จากคน  สถานการณ  สภาพแวดลอมจากขาวสาร  ประสบการณ สังเคราะห รูเทาทันแนวโนม
วิวัฒนาการ  พัฒนาการ  และวิจารณญาณตัดสินใจปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  (2550: ออนไลน) กลาววาการสรางวิสัยทัศน หมายถึง
การมองเห็นภาพของจุดมุงหมายในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจถึงทิศทาง
เดียวกันและการมีเปาหมายที่จะไปดวยกันจะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหว มีพลังเกิดเอกภาพ
และชวยบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกตางลงไปไดในทางตรงขาม 
  วิจารณ พานิช  (2546: ออนไลน) กลาววาการสรางวิสัยทัศนหมายถึง การรวมใจเปน
หน่ึงเดียว  ซึ่งจะทําใหองคการมีพลังมากอยางไมนาเชื่อเกิดปรากฎการณทางจิตวิทยาที่ทําให
สมาชิกขององคการทํางานในลักษณะทุมเทใจตอองคการ เน่ืองจากวิสัยทัศนเขาไปกระทบใจ 
กระทบความเชื่อ  คานิยม ความใฝฝนในชีวิตของคนในองคกรวิสัยทัศนไมใชขอตกลงที่กําหนดโดย
ผูมีอํานาจแลวทําใหสมาชิกในองคการยอมรับแตเปนขอตกลงที่ผานกระบวนการมีสวนรวม จนทุก
คนเห็นพองตองกันโดยที่วิสัยทัศนสวนบุคคลของสมาชิกแตละคนไมจําเปนตองเหมือนกันทั้งหมด 
      วรรณรัตน  คงเจริญ  (2544: 41) กลาววาการสรางวิสัยทัศน หมายถึง การที่ทุกคนใน
องคการมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคตขององคการ ซึ่งไดมาจากการ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศนสวนบุคคล  รับฟงกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะทําและสิ่งที่เปนไปได  โดย
ทุกคนจะมีลักษณะความผูกพันและยอมรับวิสัยทัศนขององคการเปนพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาภาพใน
อนาคตและความตองการที่จะมุงไปสูความปรารถนารวมกันของสมาชิกทั่วองคการ 
      สมศักดิ์ ดลประสิทธ  (2547: 13) กลาววาวิสัยทัศน หมายถึงการมองภาพอนาคตของ
ผูนําและสมาชิกในองคการ และกําหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ คานิยม  และความ
เชื่อเขาดวยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางที่ตองการจุดหมายปลายทางที่ตองการ จุดหมาย
ปลายทางดังกลาวตองชัดเจน  ทาทาย  มีพลังและมีความเปนไปได 
      กลาวโดยสรุปไดวา การสรางวิสัยทศันและเปาหมายการทํางาน หมายถึงการทําให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการสรางวิสยัทัศนหรือภาพอนาคตขององคการที่ทุกคนจะทุมเท
แรงกายแรงใจกระทําใหเกดิขึ้นและจะสะทอนใหเห็นถงึวิสัยทศันสวนบุคคลอีกดวย  เม่ือทุกคนใน
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องคการมีวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานรวมกันจะตองมีการสื่อใหรับรูในทุกระดับตั้งแตระดบัสูง
ถึงระดับลาง  
      4.2.2  องคประกอบของวิสัยทศันและเปาหมายการทํางาน   

  สมศักดิ์ ดลประสิทธิ ์ (2547: 13)  ไดกลาวถึงลักษณะของวิสัยทศันที่ดีมีองคประกอบ

ดังตอไปน้ี  

     1. มีมุมมองแหงอนาคต  (Future perspective)  สอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ สังคมวัฒนธรรม และคานิยมขององคกร รวมทั้งวตัถุประสงคและ
ภารกิจขององคกรนั้นๆ  
     2. ริเร่ิมโดยผูนําและสมาชิกมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน  (Share and 
Supported)  มีความนาเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของสมาชิกจะกอใหเกิด
ความผูกพัน  (Commitment)  รวมกัน  และทุกคนพรอมที่จะใหการสนับสนุน  
     3. มีสาระครบถวนและชัดเจน (Comprehensive; & Clear) สะทอนใหเห็นถึง
จุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะกาวไปในอนาคตที่ทุกคนเขาใจงาย สามารถทําใหสําเร็จไดตรง
ตามเปาหมาย  สาระตางๆ จะชวยกระตุนทาทายความสามารถและความรูสึกนึกคิด  ของบุคลากรที่
จะปฏิบัติงาน  
       4. ใหความฝนและพลังดลใจ  (Positive & Inspiring)  ทาทาย ทะเยอทะยาน  
สามารถปลุกเราและสรางความคาดหวังที่เปนสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได นั่นคือมีเสนทางที่ ทา
ทายความสามารถ  
     5. มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวิธีการที่มุงสูจุดหมายชัดเจน  และเมื่อปฏิบัติตาม
แลวจะใหผลคุมคาในอนาคตทั้งในดานบุคคลและองคการ  ทั้งน้ีจะตองมีความสอดคลองกับจุดหมาย
ปลายทางที่กําหนดเปนวิสัยทัศน  
      มารควอรทและเรยโนลด  (พรธิดา วเิชียรปญญา. 2547: 95–99; อางอิงจาก 
Marquardt; & Reynold.  1994.  The Global Learning Organization.  p. 38)  กลาวถึงแนวทางใน
การสรางวิสัยทัศนรวมกันมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคญัดังตอไปน้ี ไดแก 
         1. กระตุนใหแตละบุคคลมีวิสัยทัศน  คือการกระตุนใหแตละบุคคลมีวิสัยทัศนเปน
สิ่งที่สามารถทําไดโดยการสรางบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับกระตุน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด
การสรางวิสัยทัศนของตนเอง  การที่แตละบุคคลมีวิสัยทัศนเปนของตนเองเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ
สําหรับการสรางวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกภายในองคการ  เพราะหากวาสมาชิก แตละคนของ
องคการไมมีวิสัยทัศนของตนเอง  การปฏิบัติ งานหรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ก็จะเปนไปใน
ลักษณะยินยอม ปราศจากความตั้งใจและการรวมมือกันอยางจริงจังทําใหขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งสามารถที่จะทําการแบงประเภทของพนักงานในเรื่องของ การมีวิสัยทัศนไดเปน   
2  ประเภทใหญ ๆ  คือ  
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       1.1  พนักงานประเภททีมี่ความมุงม่ันและตั้งใจจริง  (Commitment) พนักงาน
ประเภทนี้จะมีการอุทิศเวลาใหกับองคการมีความกระตอืรือรนในการทํางานอยูตลอดเวลา มีการ
รับผิดชอบสูง  รวมทั้งมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน  
  1.2  พนักงานประเภทยินยอม  (Compliance)  พนักงานประเภทนี้มักจะเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด  รวมทั้งทํางานภายใตกฎที่วางไว  แตจะขาดในสวนของความคิด
สรางสรรคและความกระตือรือรน โดยมีเปาหมายในการทํางานเพียงเพ่ือรักษาตําแหนงหนาที่การ
งานของตนเองเทานั้น  และคาดหวังจะไดรับการเลื่อนตําแหนง หากไมคิดหรือไมทําอะไรขัดกับ
หัวหนา  องคการแบบดั้งเดิมน้ันมักจะใหความสําคัญกับพนักงานประเภทที่ยินยอม หัวหนามักจะ
นิยมใหลูกนองอยูภายใตคําสั่งและการควบคุมของตนเอง แตผูนํา ในองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  นั้นตองการพนักงานประเภทมุงม่ันและตั้งใจจริง  เพ่ือใหการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานในองคการนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
    2. การพัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเกิดเปนวิสัยทัศนรวมกันของทั้งองคการ คือ
แนวทางสําหรับการพัฒนาวิสัยทัศนของแตละบุคคลใหเกิดเปนวิสัยทัศนรวมกันของทั้งองคการก็  
คือการที่บุคลากรทุก ๆ  คนจะตองมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  และจะตองมีการเปดกวาง
ดานความคิดในการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ภายในองคการไมวาบุคคลนั้น ๆ  จะมี
ตําแหนงหนาที่การงานในระดับใดก็ตาม  
    3. สรางทัศนคติตอวิสัยทัศนในระดับความผูกพัน (Commitment) คือการสรางทัศนคติ
ในสวนนี้เพ่ือใหพนักงานภายในองคการเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนโดยปราศจากการควบคุม  ซึ่ง
แนวทางหรือวิธีการสําหรับการสรางทัศนคติตอวิสัยทัศนอยางมีความผูกพันสามารถที่จะกระทําได
ดวยวิธีการติดตอสื่อสารและการสนทนาอยางตอเนื่อง เพ่ือที่พนักงาน จะไดสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือวิสัยทัศนออกมาไดอยางมีความเปนอิสระนอกจากนี้ สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือผูนํา
ขององคการมีความจําเปนอยางยิ่งในการเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ  ของพนักงาน
ทุกคนภายในองคการ เน่ืองจากถาความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ของพนักงานไดถูกรับฟง ก็
จะสงผลทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเชื่อม่ัน ในตนเองและมีการตอบสนองในซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนตอองคการ  
     4. ทําใหวิสัยทัศนที่มีรวมกันภายในองคการ เกิดความเปนรูปธรรมที่สามารถจะ
นําไปใชสําหรับการขับเคลื่อนองคการไดจริง 
 
               4.3  แนวคิดการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี 
 ปจจุบันการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานในทุกระดับตั้งแต
ระดับแรงงานจนถึงระดับวิชาชีพชั้นสูง การขยายตัวการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสูผูปฏิบัติใน
ระดับตางๆ  มีแนวโนมของการใชเทคโนโลยีมากขึ้นจะตองมีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา
ใหทันกับการพัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  รวมทั้งปรับเปลี่ยนแบบแผนและกระบวนการ
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ในการทํางานที่เปลี่ยนไป เพ่ือจะสามารถทํางานไดในสังคมยุคเทคโนโลยี (กฤษมันต วัฒนาณรงค. 
2547: 30)  และ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในปจจุบันชวยอํานวยความสะดวกในการขุดคน   
(Data mining) ชวยในการถายทอดขอมูลขาวสารความรูการออกแบบในการทํางานที่ใหพนักงาน
ตองบันทึกการปฏิบัติงานลงในระบบคอมพิวเตอร ใหสามารถนํามารวบรวมเปนขอมูลสารสนเทศ
ภาพรวมขององคการผานเครือขายคอมพิวเตอรองคการ (Intranet) เครือขายนานาชาติ (Internet)  
โดยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (E-mail) หรือระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-commerce)   
เปนตน  รวมทั้งยังสามารถชวยใหระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทําไดอยางรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (เทคโนโลยีสารสนเทศ. 2553: ออนไลน)   
 
       4.3.1  ความหมายนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี
  มารควอรท  และเรยโนลด (Marquardt; & Reynolds.1994: 139) กลาววาเทคโนโลยี
การเรียนรู  หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงานในกระบวนการ
เรียนรูอยางทั่วถึงใหมีการเก็บ ประมวลถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับ
แตละบุคคลและสถานการณ  
      ไชยยศ เรืองสุวรรณ  (2521: 14)  กลาววา  นวัตกรรม  หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหมๆ  
ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบวิธีการใหมๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเกา
ใหเหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไดรับการทดลอง พัฒนาจนเปนที่เชื่อถือไดแลววาไดผลดีในทาง
ปฏิบัติ  ทําใหระบบกาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น  
       จรูญ วงศสายัณห (2520: 37)  กลาววา  นวัตกรรม  หมายถึงความพยายามใด ๆ  
จะเปนผลสําเร็จหรือไมมากนอยเพียงใดก็ตามที่เปนไปเพ่ือจะนําสิ่งใหม ๆ เขามาเปลี่ยนแปลง
วิธีการที่ทําอยูเดิมแลวกับอีกระดับหนึ่งซ่ึงวงการวิทยาศาสตรแหงพฤติกรรมไดพยายามศึกษาถึง
ที่มา  ลักษณะ  กรรมวิธี  สิ่งที่ไดนําความเปลี่ยนแปลงใหมเขามาใชไดผลสําเร็จและแผกวางออกไป
จนกลายเปนการปฏิบัติอยางธรรมดาสามัญ  
       กิดานันท  มลิทอง (2540: 245) ไดกลาวไววา นวัตกรรมเปนแนวความคิด        
การปฏิบัติ  หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม
ที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เม่ือนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานนั้นไดผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม  ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย 
       จากความหมายขางตนสรุปความหมายของนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี คือ    
การนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึงใหมีการเก็บ ประมวล
ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับแตละบุคคลและสถานการณ มา
ประยุกตใชใหทันสมัยชวยใหการทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม  
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       4.3.2  องคประกอบนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี
  การประยุกตใชเทคโนโลยี  (Technology application)  มี  3  องคประกอบ  (เสาวรส 
บุนนาค.  2543: 18; อางอิงจาก  Marquardt. 1996.  Building the Learning Organization:  A 
systems  approach to quantum improvement and global success. p. 57)  กลาวถึงองคประกอบ
ดังนี้  คือ 
    1. การใหบุคลากรเขาใจความสามารถของเทคโนโลยแีละรูถึงวิธีการใชประโยชน  
    2. มีการจัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคลากรไดใชในการเรยีนรูตามความ
เหมาะสมขององคการ  
   3.  มีการสนับสนุนใหบุคลากรใชอยางตอเน่ือง และมีการฝกหัดซึ่งขึ้นอยูกับแตละ
องคการ  
  ปจจัยสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู  (สงบ ลักษณะ. 2553: 
ออนไลน)  ซึ่งมี 4 องคประกอบ  คือ 
   1. ครูสรางโอกาสในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู คือการที่ครูออกแบบ
กระบวนการเรียนรูใหเอ้ือตอการทํากิจกรรมประกอบการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตาง 
ๆ  เชน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส  (Electronic)  เว็บไซต  (Web Sites) ซอฟแวร (Software) สําเร็จรูป 
เปนตน 
  2.  ครูและผูเรียนจัดทําระบบแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  ปจจัยดาน
แหลงขอมูลสารสนเทศ  (Information Sources) ซึ่งครูและผูเรียนควรชวยกันแสวงหาแหลงขอมูล
สารสนเทศที่มีเน้ือหาสาระตรงกับหลักสูตรหรือสนองความสนใจของผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวบรวมแหลงขอมูลสารสนเทศที่เปนซอฟแวร (Software) ชื่อของเว็บไซต (Web Sites) รวมถึงการ
ลงทุนจัดซื้อซอฟแวร (Software)  จากแหลงจําหนาย การจางใหผูเชี่ยวชาญจัดทํา หรือจัดทํา
พัฒนาขึ้นมาเองโดยครูและนักเรียน 
  3.  สถานศึกษาจัดศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  (Learning Resourcess 
Center)  ซึ่งเปนตัววัดสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษาที่จะสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูของครูและผูเรียน  เชน หองสมุด จนเกิดคําศัพทวา หองสมุดเสมือน (Virtual Library)  หรือ 
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library)  เปนตน 
  4.  การบริการของกรมหรือหนวยงานกลางทางเทคโนโลยี  กรมตนสังกัดหรือ
หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีของสถานศึกษาดวยการบริการดาน
ขอมูลสารสนเทศ เชน จัดทําเอกสารรายเดือนรายงาน ซอฟแวร (Software) ในทองตลาดแจงชื่อ 
เวบไซต (Web Sites) ใหม ๆ พรอมทั้งสารเนื้อหาโดยยอ จัดทําคลังขอมูลความรู  (Knowledge 
Bank) เพ่ือการเรียนรูในดานตาง ๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic) เปนตน 
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               4.4  แนวคิดการจูงใจในการทํางาน   
 ไคเซอร  (สมคิด  สรอยน้ํา.  2547:  29;  อางอิงจาก  Kaiser.  2000.  Mapping the 
learning organization:  Exploring a model of organizational learning.   p. 7)  กลาววาการจูงใจ
ในการทํางาน  หมายถึงการกระตุน  โนมนาวสมาชิกในองคการใหอุทิศตนมีน้ําใจมีความเกี่ยวพันใน
งาน  และความเพียรพยายามปฏิบัติงานเพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
 ศิริพร โอฬารธรรมรัตน (2546: 7)  กลาววาการจูงใจในการทํางาน หมายถึง ความ
พยายามใด ๆ  ที่เปนแรงผลักดัน   กระตุน หรือ  โนมนาว  เพ่ือใหบุคคลแสดงพฤติกรรม  หรือการ
กระทําตามทิศทางที่กําหนดไวดวยความรวมมืออยางยินดีและเต็มใจ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะนํามาซึ่งการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพใหกับองคการเพิ่มมากขึ้น 
 มัลลิกา ตนสอน (2544:  194)  กลาววา  การจูงใจในการทํางาน หมายถึง ความยินดีและ
เต็มใจที่บุคคลจะทุมเทความพยายามเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดง
ออกมาในการแสดงพฤติกรรมดวยความกระตือรือรนที่มีทิศทางที่เดนชัดและไมยอทอเม่ือเผชิญ
อุปสรรคหรือปญหา 
 ดวงพร หุตะเสวี (2544:  15) กลาววาการจูงใจในการทํางาน หมายถึง แรงจูงใจเปน
สภาวะที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเกิดจากสิ่งที่อยูภายใน เพ่ือบรรลุ
เปาหมายที่วางไวโดยผานกระบวนการเรียนรู 
 ทองใบ สุดชารี (2543: 219)  กลาววา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึงการที่บุคคลไดรับ
การกระตุนใหแสดงพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ  อยางมีพลังมีคุณคามีทิศทางชัดเจน
แสดงออกถึงความตั้งใจเต็มใจ  เพ่ิมพูนความสามารถในการทํางาน ใหบรรลุเปาหมาย ตามความ
ตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุด 
 กลาวโดยสรุปไดวา การจูงใจในการทํางาน หมายถึง การกระตุน โนมนาวสมาชิกใน
องคการให อุทิศตน  เพ่ือใหบุคคลแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําตามทิศทางที่กําหนดไวดวย
ความรวมมืออยางยินดีและเต็มใจ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะนํามาซึ่งการทํางานที่มีประสิทธิภาพใหกับองคการ
เพ่ิมมากขึ้น 
 
      4.4.1  ประเภทของการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
  การสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนองคประกอบที่สําคัญในการทํางานอยางใดอยาง
หนึ่งใหสําเร็จลงดวยเหตุนี้จึงมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจไวดังนี้ 
  สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2528: 63-64)  ไดจําแนกการสรางแรงจูงใจออกเปน         
2  ประเภท คอื 
    1. การสรางแรงจูงใจภายใน  (Intrinsic motivation) หมายถึง สภาพของบุคคลที่มี
ความตองการ  และอยากแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมาดวยเหตุผลและความชอบสวนตัวบุคคลที่
มีแรงจูงใจภายในจะถูกกระตุนแสดงพฤติกรรม  หรือการกระทําตาง ๆ  ดวยความ พึงพอใจและ
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ยินดีในงานความศรัทธา  ความซาบซึ้งแรงจูงใจภายในเปนแรงขับที่สําคัญซ่ึงเกิดจากจิตใจ  มีเจต
คติที่ดีทาทายตอสิ่งนั้น 
     2.  การสรางแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึงสภาวะของบุคคลที่
ไดรับแรงจูงใจกระตุนแรงจูงใจภายนอกทําใหเห็นจุดหมายและทําใหเกิดพฤติกรรม หรือการกระทํา
ของบุคคลโดยทั่วไป    
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 136) ไดแบงประเภทของการสรางแรงจูงใจ ไว 
ดังนี้ 
     1. การสรางแรงจูงใจ โดยใชวิธีเด็ดขาด (Absolute motivation) มุงบังคับบุคคล คือ
ผูขายแรงงานเปนเสมือนวัตถุ ตองใชใหคุมจึงตองควบคุมเขมงวดกวดขันและลงโทษ เปนเครื่องจูง
ใจสําคัญ 
     2. การดําเนินการอยางละมุนละมอม  (Flexible motivation) เปนการสรางแรงจูงใจ
ที่ใชศิลปะ  เทคนิค โดยการสรางสัมพันธอันดีระหวางองคการกับผูปฏิบัติงานมีการสนองความ
ตองการพื้นฐาน  เชน การจัดสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ใหเปนขวัญ กําลังใจอันจะเกิด
ผลดีในการปฏิบัติงาน 
     3. การดําเนินการแบบตอรอง (Negotiation motivation) เปนการสรางความเขาใจ
อันดีตอกันโดยองคการอาจกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ถาสามารถปฏิบัติได ก็จะลดการ
ควบคุมลง 
     4. การดําเนินการโดยการแขงขัน (Competitive motivation) เปนการสรางแรงจูงใจ
ดวยการวัดผลไดและแจงวิธีการวัดผลและรางวัลที่จะมอบใหเม่ือปฏิบัติงานไดผลดีเชนการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนง เปนตน 
     5. การดําเนินการแบบใหจูงใจตนเอง (Self-motivation) มุงสรางความพึงพอใจตอ
พนักงานเอง  โดยจูงใจใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ และมีสวนรวมในการรับผิดชอบ 
  กลาวโดยสรุปไดวา การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจสามารถแบงออกเปน       
2 ประเภท คือการสรางแรงจูงใจภายใน และการสรางแรงจูงใจภายนอก การปฏิบัติงานของแตละ
บุคคลยอมขึ้นอยูกับแรงจูงใจ การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตองเลือกใชในลักษณะที่แตกตาง
กันทั้งทางกาย และทางจิตใจของบุคคลในหนวยงาน ตองพิจารณาใหเหมาะสมระหวางสิ่งจูงใจกับ
งานเปนกรณีไป และตองคํานึงถึงความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นดวย 
 
      4.4.2  การสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน 
     ถึงแมมนุษยจะยอมรับวาชีวิตคือการทํางานมนุษยที่มีชีวิตอยูจะตองทํางาน  ฉะน้ันการ
ทํางานคือชีวิตแตการทํางานจะมีประสิทธิภาพจะตองมีแรงจูงใจวาพฤติกรรมของมนุษยเปนมาจาก
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  แรงจูงใจยอมขึ้นอยูกับมนุษยและสิ่งแวดลอมในตัว
มนุษยมีแรงจูงใจภายใน  สวนสิ่งแวดลอมนับเปนแรงจูงใจภายนอก  ดังน้ันการสรางแรงจูงใจในการ
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ทํางานจึงตองเขาใจถึงทั้งแรงจูงใจภายในและจูงใจภายนอกการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
จําเปนตองใชทฤษฎีแรงจูงใจตาง ๆ  (สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2545: 343-348)  ดังตอไปน้ี   
      1. การสรางแรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว คือ จัดหา
สิ่งจูงใจเพ่ือสนองความตองการของมนุษยหรือพนักงานในองคการ ไดแก 
     1.1  ความตองการทางดานสรีระวิทยา  จัดใหมีหองทํางานที่ถูกสุขลักษณะแจกชุด
ปฏิบัติงาน  จัดที่อยูอาศัยให  เบิกคารักษาพยาบาลของตนและครอบครัวได จัดอาหาร กลางวัน 
หรือจายเบี้ยอาหารกลางวันให 
     1.2  ความตองการดานความมั่นคงและปลอดภัย โดยจัดระบบบริหารงานดวย
ระบบคุณธรรมใหพนักงานรูสึกวามีความมั่นคงในการทํางาน และจัดระบบความปลอดภัย     
ในการทํางาน(Safety first) เชน จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงานทางดานเสียง ดาน
กลิ่น และดานแสง เปนตน 
     1.3  ความตองการดานสังคม จัดระบบการติดตอสื่อสารที่ดีใหพนักงานไดรับรู
ขาวสาร  ความเคลื่อนไหวขององคการถือวาไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ให
พนักงานไดมีเพ่ือนรวมงานตามความเหมาะสม  ปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานได  มีกิจกรรม
นันทนาการใหพนักงานไดรูจักและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
      1.4  ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง  จัดประกวดพนักงานดีเดนและจัดทําปาย
ประกาศพนักงานดีเดนประจําเดือน หรือประจําป 
  1.5  ความตองการความสําเร็จจัดมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ  
เพ่ือใหเขาทํางานสําเร็จ เขาจะเกิดความภาคภูมิใจ ยอมรับนับถือตนเอง และตั้งใจทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ และในบางกรณีอาจสงไปศึกษาตอ ฝกอบรมประชุมสัมมนา เพ่ือนําความรูมาพัฒนา
งานใหเจริญกาวหนา อันจะนําไปสูความสําเร็จไดอีกทางหนึ่ง 
  2. การสรางแรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีของแอลเดอรเฟอร 
  2.1 ความตองการดํารงชีวิต จัดสนองความตองการดานสรีระวิทยา คือในเรื่องปจจัยสี่
และส่ิงจําเปนแกการดํารงชีวิต รวมทั้งการสนองความตองการในดานความมั่นคง และความ
ปลอดภัย  เพ่ือใหเขามีชีวิตไดอยางมีความสุข 
  2.2 ความตองการติดตอสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดีจัด
ใหมีจดหมายขาว  หรือเสียงตามสายใหพนักงานไดทราบความเคลื่อนไหวขององคการดวย  และ
อาจจัดกิจกรรมนันทนาการใหพนักงานไดสังสรรคกันตามความเหมาะสม 
  2.3  ความตองการเจริญกาวหนา จัดระบบการพัฒนาบุคลากร พนักงานใหไปศึกษา
ตอ ฝกอบรม และประชุมสัมมนา และสนับสนุนใหไดเลื่อนตําแหนงตามความเหมาะสม 
  3. การสรางแรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก  ไดแก 
  3.1  ความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน 
  3.2  ความพึงพอใจในการไดรับการยกยองชมเชย 
  3.3  ความพึงพอใจจากการไดรับมอบหมายงานที่พอใจ 
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  3.4  ความพึงพอใจจากการไดรับความไววางใจ 
  3.5  ความพึงพอใจจากโอกาสกาวหนา 
  3.6  ความพึงพอใจจากการไดรับการพัฒนา 
  3.7  ลดความไมพึงพอใจในงานดานการกําหนดนโยบาย 
  3.8  ลดความไมพึงพอใจงานดวยการจัดระบบนิเทศงานที่ดี 
  3.9  ลดความไมพึงพอใจงานดวยการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
เพ่ือนรวมงาน 
  3.10  ลดความไมพึงพอใจในงานดวยการจัดสภาพการทํางานที่ดี 
  3.11  ลดความไมพึงพอใจในงานดวยการจัดระบบเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกลู 
ที่เหมาะสม 
  3.12  ลดความไมพึงพอใจในงานดวยการสงเสริมสถานภาพ ใหแกบุคลากรหรือ
พนักงานในองคการ 
  3.13  ลดความไมพึงพอใจในงานดวยการสรางความมั่นคงในงาน และ           ใน
องคการ 
 4.  การสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยทฤษฎีความตองการของแมคเคลแลนด  ไดแก  
  4.1  สนองความตองการใหพนักงานไดพบกับความสําเร็จในงาน 
  4.2  สนองความตองการใหพนักงานไดมีอํานาจบารมีตามความเหมาะสม 
  4.3  สนองความตองการใหพนักงานไดมีความรัก  และผูกพันกับเพ่ือนมนุษย 
 5.  การสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยทฤษฎีความคาดหวังของวรูม  ไดแก 
  5.1  จัดระบบงานที่ดีเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกชอบในคุณคาของผลงานที่ทําและ
อยากตั้งใจทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
  5.2  จัดระบบงานที่ดีเพื่อใหพนักงานใชความมานะอุตสาหะ  พยายามทํางานให
ไดผลดีและมีประสิทธิภาพ  ทําใหพนักงานมีความเชื่อม่ันวา  เขามีโอกาสความเปนไปไดที่จะพบ
ความสําเร็จตามความคาดหวัง 
  5.3  จัดระบบงานที่ดีเพื่อใหพนักงานมีความเชื่อถือในเครื่องมือวัด  และประเมินผล
งานและระบบคุณธรรมในการทํางาน 
 6.  การสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยทฤษฎีการกําหนดความเสมอภาคของ อดัมส  
ไดแกการสรางระบบความเปนธรรมในการบริหารงานบุคคล ใหพนักงานไดรับรูถึงความยุตธิรรมใน
องคการ เพ่ือใหเขามีกําลังใจในการปฏิบตัิงานใหมีประสิทธิภาพ 
 7.  การสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยทฤษฎีการกําหนดเปาหมายของล็อค ไดแกการ
กําหนดเปาหมายขององคการใหชัดเจน  และใหพนักงานไดทราบและถือปฏบิัต ิเพ่ือจะไดทํางานให
บรรลุเปาหมายขางตน 
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 8.  การสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยทฤษฎีการเสริมแรงของสคินเนอร ไดแก การให
การเสริมแรงเชิงบวก  เชนการเพิ่มเงินเดือนหรือคาจาง  หรือใหโบนัสแกพนักงานที่มีคุณภาพ  และ
การใหการเสริมแรงเชิงลบ  เชน การลงโทษพนักงานที่หลบหลีกงาน ทุจริต  หรือเบียดบัง
ผลประโยชนขององคการ เปนตน 
 
               4.5  แนวคิดการปฏิบัติงานเปนทีม   
 การปฏิบัติงานเปนทีม เปนแนวคิดพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จในการบริหารจัดการ
องคการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนรูปแบบการปฏิบัติงานที่ไดรับการ
พัฒนาสงเสริมใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยความรวมมือกันในดานทักษะ ความรู  
ความสามารถของแตละบุคคลซึ่งเปนการปฏิบัติงานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน  มีการติดตอสื่อสารปฏิสัมพันธกันโดยตรงและตอเน่ืองในทุกขั้นตอน ทําใหสมาชิกทีมงาน
รูสึกวาตนเองมีคุณคามีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของทีมสามารถเสริมสรางการทํางานใหมี
ระบบ  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานกอใหเกิดเปนพลังความสามัคคีในการปฏิบัติงานของ
องคการ  มีความพรอมในการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูคุณภาพ
ของการทํางาน  
       4.5.1  ความหมายของการปฏิบัตงิานเปนทีม   
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546: 532) ไดให
ความหมายของคําวา ทีม ไววา ทีม หมายถึง ชุด หมู คณะ 
  ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี (2540: 38)  ไดกลาวถึงความหมายของทีมไววา ทีม หมายถึง การ
ที่บุคคลหลาย ๆ คนมารวมกันปฏิบัติงานดวยกัน โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  ประภาศรี อ่ึงกุล  (2542: 79) ไดกลาวถึงความหมายของทีมไววา ทีม หมายถึง  
การรวมกันของบุคคลจํานวนตั้งแตสองคนขึ้นไป รวมมือรวมใจกันทํากิจกรรม มีปฏิสัมพันธอันดีตอ
กัน มีการติดตอสื่อสาร การประสานงานกัน เพ่ือความสําเร็จของงานตามเปาหมายที่วางไวรวมกัน 
  รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 150) ไดกลาวถึงความหมายของทีมไววา ทีม หมายถึง
คนจํานวนหนึ่งที่มีทักษะตาง ๆ กันมาทํางานรวมกันและกําหนดเปาหมายหรือแนวทางรวมกันโดย
ตางรับผิดชอบรวมกัน 
  ณัฏฐพันธ เขจรนันท  และคนอื่น ๆ (2546: 10) ไดกลาวถึงความหมายของทีมงาน 
ไววาทีมงาน หมายถึงกลุมบุคคลที่ตองมาทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน และเปนการ
รวมตัวที่จะตองอาศัยความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม  
เพ่ือที่สมาชิกแตละคนจะสามารถทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดของ
ทีมได  ในทางปฏิบัติทีมอาจมีขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็ได  แตสวนมากจะตองประกอบดวยผูนํา
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ทีมและสมาชิกทีมที่อาจจะมาจากหนวยงานตาง ๆ กัน  แตทุกคนจะตองพยายามปฏิบัติงานให
สอดคลองและประสานกันอยางเปนเอกภาพ  โดยมีเปาหมายสูงสุดของทีมเปนเครื่องกําหนด 
  เซงเก (Senge. 1994:  139) กลาววาการเรียนรูรวมกันเปนทีม หมายถึงเปนการ
เรียนรูรวมกันของบุคลากรเปนกลุมภายในองคการโดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในการ
แลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาดรอบรูของทีม  องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  
เกิดขึ้นไดเม่ือมีการรวมพลังของกลุมตาง ๆ  ภายในองคการ สมาชิกในทีมไดมีโอกาสเรียนรูสิ่ง 
ตาง ๆ  รวมกันโดยการสื่อขอมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 
  กลาวโดยสรุปไดวา ทีม หรือทีมงาน  หมายถึงกลุมของบุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกัน มี
ปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม ชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน และผูรวมทีม
ตางมีความพอใจในงานนั้น มีการพึ่งพากันในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน  
รวมกันทํางานจนสําเร็จ  และถือวาตนเองเปนสมาชิกของทีมเสมอ 
 
      4.5.2  องคประกอบของการทํางานเปนทีม 
     วารนีย  (อัจฉรา อาศิรพจนมนตรี. 2541: 30 ; อางอิงจาก Varney. 1977:  
Organization  Development for Managers.  pp.154-155) กลาวถึงองคประกอบของการทํางาน
เปนทีมที่มีประสิทธิภาพไวดังนี้ 
      1. สมาชกิมีความเขาใจในบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมเปนอยางดี 
      2. สมาชกิมีความเขาใจลักษณะของทีมและบทบาทของทีมที่มีตอการปฏิบัติหนาที่
ขององคกร 
      3. สมาชกิทุกคนมีการสื่อสารถึงกันและกันโดยสะดวกและคลองตัว 
      4. สมาชกิทุกคนตางสนับสนุนและชวยเหลือซ่ึงกนัและกันเปนอยางดี 
      5. สมาชกิแตละคนตางเขาใจกระบวนการทํางานกลุม เขาใจพฤติกรมและพลวตักลุม
ที่ชวยใหกลุมทํางานรวมกันอยางใกลชิด 
      6. ทีมมีแนวทางการทํางานและการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพทั้งระดับกลุมและ
ระหวางกลุม 
      7. ทีมสามารถใชความขัดแยงใหเกิดประโยชนมากกวาที่จะเปนการทําลาย 
      8. สมาชกิใหความรวมมือ มีการประสานงานอยางดีระหวางสมาชิกในกลุม และลด
การแขงขันชิงดีชิงเดนซ่ึงจะนําไปสูความเสียหายของกลุมและองคกร 
      9. ทีมมีการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพของทีมโดยประสานกับทีมอ่ืน 
    10. สมาชิกทุกคนมีความเคารพในหนาที่ของแตละคน มีการกําหนดหนาที่ใหแกกันและ
กันและสนับสนุนกันและกัน 
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       แมคเกรเกอร  (สุนันทา เลาหนันท. 2544: 39 ; อางอิงจาก McGregor. 1990 : The 
Human Side of Enterprise.  pp.19-21)  ไดกลาวถึงองคประกอบของการทํางานเปนทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
           1.  บรรยากาศการทํางานของทีมไมตึงเครียด มีความสะดวกสบาย และมีลักษณะ
ไมมีพิธีรีตอง 
           2.  สมาชิกมีความเขาใจและยอมรับภารกิจของทีม 
           3.  สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบังาน และตางกย็อมรับฟงความ
คิดเห็นของกันและกัน 
           4.  สมาชิกไดมีโอกาสแสดงออกและใชความคิดสรางสรรคของตนเพื่อมีสวนรวม    
ในกิจกรรมของทีม 

          5.  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวของเฉพาะเรือ่งงานไมไดเอาเร่ืองสวนตวัเขาม 
เกี่ยวของ 

          6.  ทีมงานมีความตระหนักอยูเสมอเกี่ยวกับภารกิจของทีมงาน 
           7.  การตัดสินใจของกลุมเปนการตัดสินใจที่ไดฉันทานุมัติจากทุกฝายไมใชตัดสิน
โดยเสียงสวนใหญ 
           8.  เม่ือมีการมอบหมายงานใหสมาชิก สมาชิกจะไดรับคําชีแ้จงเพ่ือปฏิบัติหนาที่
อยางชัดเจนและยอมรับปฏบิัติภารกิจเหลานั้นดวยความเต็มใจ 
           9.  บรรดาสมาชิกในกลุมยอมฟงเหตุผลของกันและกัน 
          10.  การวิจารณเปนไปอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย มีการแสดงความคดิเห็น
เพ่ือแกปญหาในการทํางาน 
          11.  กลุมมีอิสระภาพในการทํางานของเขาเอง จะมีการตรวจสอบผลงานเปน 
ระยะ ๆ วาจะทํางานใหดีขึ้นไดอยางไร 
      เมอรีลล และดักกลาสส  (: 56 ; อางอิงจาก Merrill; & Douglass: Team Work.  
p.95) กลาวถงึองคประกอบของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ไวดังนี้ 
          1.  คนในทีมงานตองเขาใจและมีสวนรวมในเปาหมายของทีม และตองทุมเทความ
พยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
          2.  คนในทีมงานมีสิทธิในการแสดงออก รับฟงและตอบสนองอยางเขาใจ 
          3.  คนในทีมงานตองเต็มใจรับหนาที่การเปนผูนําได 
          4.  ทมีงานตองหาขอสรุปที่ดีที่สดุสําหรับการปฏิบัติงานโดยไมสรางความกดดัน
ใหกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งตองจําใจเห็นพองดวย 
          5.  คนในทีมงานตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 
          6.  ทมีงานตองดําเนินการคนหาวิธีปฏบิตัิงานแบบใหม ๆ  ที่ดีกวาเดิมอยูเสมอ     
และชวยกันคนหาวิธีปรบัปรุงการดําเนินการตาง ๆ  ใหดีขึ้น 
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Senge 
(1996) 
 

Watkin & 
Marsick 
(1992) 

Bennett &  
O’Brein  
(1994) Marquardt & 

Reynolds  
(1994) 

Kaiser  
(2000) 

Garvin   
(1993) 

เดชน  
เทียมรัตน 
และ 
กานตสุดา  
มาฆะศิรา
นนท  
(2546) 

วิโรจน  
สารรัตนะ  
(2548) 

วัลลพ         
คําพาย  
(2547) 

วีระวัฒน  
ปนนิตา
มัย  (2540) 

ปจจัยที่ไดจากการสังเคราะห 

 สรางโอกาส
และ
บรรยากาศ 

บรรยากาศ บรรยากาศ 
บรรยากาศ
การทํางาน 

 
 

บรรยากาศ
องคการ 

การสราง
บรรยากาศ
เปด 

 

การสรางบรรยากาศ 

 

การสนทนา
ซักถาม 

การปฏิบัติ
เชิงบริหาร 

วัฒนธรรมการ
เรียนรูรวมกัน 

วัฒนธรรม  

 

 

สราง
วัฒนธรรม
การพัฒนา
และ
ปรับปรุง 

วัฒนธรรม
การเรียนรู 

 
 

การปฏิบัติ
เชิงการ
จัดการ 

กลยุทธ 
การ
ดําเนินการ
จัดการ 

 
 

   

 

 
กระบวนการ
ทํางาน 

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม 

ภาวะผูนํา  

 การบริหาร
หลักสูตร
และการ
สอน 

  

การสราง
วิสัยทัศน
รวม 

กําหนด
วิสัยทัศน
รวมกัน 

กลยุทธหรือ
วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน 
พันธกิจและ
ยุทธศาสตร 

 
การสราง
วิสัยทัศน 

การตัดสินใจ
และมีวิสัยทัศน
รวม 

การสราง
วิสัยทัศน
รวม 

 
การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการ
ทํางาน 

 

ตาราง 1 สรุปแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

Senge 
(1996) 
 

Watkin & 
Marsick 
(1992) 

Bennett &  
O’Brein  
(1994) Marquardt & 

Reynolds  
(1994) 

Kaiser  
(2000) 

Garvin   
(1993) 

เดชน  
เทียมรัตน 
และ 
กานตสุดา  
มาฆะศิรา
นนท  
(2546) 

วิโรจน  
สารรัตนะ  
(2548) 

วัลลพ         
คําพาย  
(2547) 

วีระวัฒน  
ปนนิตา
มัย  (2540) 

ปจจัยที่ไดจากการสังเคราะห 

 การ
เชื่อมโยง
ขอมูล
ขาวสาร 

การไหล
ของขอมูล
สารสนเทศ 

เทคโนโลยี
การเรียนรู 

 
การ
ถายทอด
ความรู 

 
การบริหาร
ตนเองและ
การสื่อสาร 

  
การคิดคนนวัตกรรมและการใช
เทคโนโลย ี
 

 
 

การให
รางวัล 

คุณภาพของ
งาน 
 

การจูงใจ  
 การจูงใจ 

 
 

  การจูงใจในการทํางาน 

การคิดเชิง
ระบบ 

 

 

  

การ
แกปญหา
อยางมี
ระบบ 

  
การคิดเชิง
ระบบ 

 การสรางความคิดเชิงระบบ 

เรียนรู
รวมกันเปน
ทีม 

การเรียนรู
ระหวาง
บุคคลและ
ทีม 

การพัฒนา
บุคคลหรือ
ทีม 

ทีมงานและ
เครือขาย 

  

เรียนรู
รวมกันเปน
ทีม 

  
สงเสริมการ
ทํางานเปน
ทีม 

การปฏิบัติงานเปนทีม 

 

 
เปาหมาย
หรือขอมูล
ยอนกลับ 

เพิ่มอํานาจใน
การปฏิบัติงาน 

  

 
ผูนําแหงการ
เปลี่ยนแปลง 

การ
มอบหมาย
งานให
บุคคลตาม 

 

การใหอํานาจและการกระจายอํานาจ
ในองคการ 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

Senge 
(1996) 
 

Watkin & 
Marsick 
(1992) 

Bennett &  
O’Brein  
(1994) Marquardt & 

Reynolds  
(1994) 

Kaiser  
(2000) 

Garvin   
(1993) 

เดชน  
เทียมรัตน 
และ 
กานตสุดา  
มาฆะศิรา
นนท  
(2546) 

วิโรจน  
สารรัตนะ  
(2548) 

วัลลพ         
คําพาย  
(2547) 

วีระวัฒน  
ปนนิตา
มัย  (2540) 

ปจจัยที่ไดจากการสังเคราะห 

 

 

การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคคล
และทีม 

การถายโอน
ความรู 

  

 การบริหาร
เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
และ
นวัตกรรม 

ศักยภาพ  
การจัดการความรูและขอมูลภายใน
องคการ 

 
สนใจเรียนรู
และแบงปน
ความรู 

การ
ฝกอบรม
หรือ
การศึกษา 

   

 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

การเรียนรู
รวมกันเปน
ทีม 

 การเรียนรูรวมกัน 

  
โครงสราง
ของงาน 

โครงสราง
เหมาะสม 

โครงสราง
องคการ 

 
 ความเปน

องคการ
วิชาชีพ 

ปรับ
โครงสราง
การบริหาร 

 การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 

รอบรูสวน
ตน 

     
รอบรูสวน
ตน 

   การรอบรูสวนตน 

แบบแผน
ความคิด      

รูปแบบวิธี
คิด 

   การมีแบบแผนความคิด 
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5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  จุฑาธิณี สิงหรัญ  (2545:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องแนวทางการสรางแรงจูงใจ ใน
การปฏิบัติงานของนักการภารโรง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาครมีวัตถุประสงค
เพ่ือทราบถึง ระดับแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรง และเพื่อหาแนวทางการสราง
แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรง กลุมประชากรที่ใชคือ นักการภารโรง โรงเรียน
สมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 19 คน  การศึกษา 2544 เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ตามแนวคิดของเฮอรซเบอรกและแบบสัมภาษณกลุม
แบบเจาะลึก  การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่  คาเฉลี่ยประชากร และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การหาคาระดับความคิดเห็นของนักการภารโรง ในดานแรงจูงใจ ผลการวิจัยพบวา  1. แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ตามองคประกอบแรงจูงใจทั้งสององคประกอบ คือ  
องคประกอบดานปจจัยจูงใจ และองคประกอบดานปจจัยค้ําจุน  อยูในระดับมาก  องคประกอบ
ดานปจจัยจูงใจพบวานักการภารโรงมีแรงจูงใจในระดับมาก 5 ดาน  คือดานความสําเร็จของ
งาน ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือดานลักษณะงาน และดานความกาวหนาใน
อาชีพการงาน  สวนองคประกอบดานปจจัยค้ําจุนพบวา นักการ ภารโรงมีแรงจูงใจในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 1 ดาน  คือดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  แรงจูงใจในระดับมาก จํานวน  
6 ดาน คือ ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา  ดานนโยบายการบริหาร  ดานความมั่นคงในงาน 
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานสถานะของอาชีพ และดานสภาพการทํางาน สวน
แรงจูงใจในระดับปานกลางมี 3 ดาน  คือดานเงินเดือน  ดานโอกาสไดรับความกาวหนาใน
อนาคตและดานความเปนอยูสวนตัว  2. ความตองการแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของนักการ
ภารโรงพบวา นักการตองการในเรื่องตอไปนี้  งานพิเศษนอกเวลา  ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานโดยตรง กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานพิเศษ ทราบผลการปฏิบัติงานในรอบป สวัสดิการ
เพิ่มเติม ความรูความเขาใจในเรื่องหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบปฏิบัติ ของราชการ
การพัฒนาตนเองและความสามัคคีในหมูคณะ 3. แนวทาง ในการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของนักการภารโรง ไดแก สรางความตระหนักแกครูและนักเรียนในคุณคาของอาชีพ
นักการภารโรง นิเทศนักการภารโรงเพื่อสรางความรูความเขาใจ ในหนาที่รับผิดชอบในงาน  
ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําแฟมผลงานบุคคล ชมเชยผลการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล จัดสวัสดิการตามกําลังความสามารถของโรงเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคี
ในหมูคณะ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณการทํางาน พัฒนา
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติการจัดกิจกรรม สราง
ความสามัคคีในหมูคณะ  
   ศิริมา ธนานิมิต (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสรางองคการแหง
การเรียนรู  (Learning Organization)  ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย  เครื่องมือทีใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่สราง
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ตามแนวคิดของเพดเลอรและคณะ(Pedler and others)  กับเซงเก (Senge)  สถิติที่ใชคือ
ความถี่  (frequencies)  รอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะองคการแหงการ
เรียนรู  (Learning Organization)  ของโรงเรียนในภาพรวม อยูในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานยุทธศาสตรการเรียนรูอยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
การเรียนรูระหวางองคการ สวนคุณลักษณะอ่ืนๆ อีกเกาดานอยูในระดับปานกลาง โดยที่ดาน
การมีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย ระบบสารสนเทศ และการพลิกแพลงรางวัลตอบแทน อยูใน
ระดับปานกลางคอนขางต่ํา และพบวาแนวทางการสงเสริมองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization)  ในโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปนไปตามหลักการ
ของความมีวินัยหาประการของเซงเก (Senge) คือ 1. การมุงสูความเปนเลิศ  2. รูปแบบทาง
ความคิดและมุมมองที่เปดกวาง 3. การสานวิสัยทัศน 4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม  
5.  การคิดอยางเปนระบบ และอีกสิ่งหนึ่งที่พบเพ่ิมจากหลักการทั้งหาคือ การเปนพยานใน
ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา 
  สุรัตน  ดวงชาทม  (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization) กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต  
2  วิธีดําเนินการวิจัยโดยผูวิจัยเร่ิมจากการใหความรูและสรางความตระหนักในการพัฒนา
องคการสูความเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) กับสมาชิกทุกคน  
ในหนวยงานโดยการอบรมและศึกษาดูงาน จากนั้นไดรวมกันวิเคราะหองคการ  (SWOT  
analysis)  เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนา และรูสภาพความเปนองคการของตนกอนการ
พัฒนา  จากนั้นไดรวมกันสนทนากลุม  (Focus  group  discussion) เพ่ือกําหนดวิธีการและ
กิจกรรมพัฒนา  ผลการวิจัยพบวาในการกําหนดจุดมุงหมาย  ดัชนีชี้วัด  และเปาหมายในการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคแหงการเรียนรูนั้น  ผูวิจัยเริ่มจากการใหความรูและสรางความตระหนัก
ในการพัฒนาองคการสูความเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) กับสมาชิก
ทุกคนในหนวยงาน โดยการอบรมและศึกษาดูงาน จากนั้นไดรวมกันวิเคราะหองคการ   
(SWOT  analysis)  เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาและรูสภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) ของตนกอนการพัฒนา จากนั้นไดรวมกันสนทนากลุม   
(focus group discussion) เพ่ือกําหนดวิธีการและกิจกรรมพัฒนา ไดวิธีการพัฒนา 
รวมทั้งสิ้น  8  วิธี  คือ  1.ใหศึกษาเอกสาร  2. ใหเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน           
3.  สงเสริมขวัญกําลังใจ 4. ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู  5. ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน  6. ทํางานแบบมีพ่ีเลี้ยง  7. ใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงานและ  8. อบรม
ใหความรูเพ่ิมเติมสวนกิจกรรมพัฒนากําหนดไวทั้งสิ้น 17 กิจกรรม ซึ่งหลอมรวมเปน   
3  โครงการ ตอมาไดรวมกันประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายละเอียดของโครงการและรวบรวม
เปนแผนพัฒนา ในระหวางการนําแผนพัฒนาลงสูการปฏิบัตินั้น ผูวิจัยไดจัดองคการโดย     
1. ประชุมชี้แจงภารกิจที่ตองทํารวมกัน 2. จัดบุคลากรใหทํางานเปนคู  3. จัดระบบการ
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ติดตอสื่อสารภายใน  4. ลดขั้นตอนการทํางานโดยการมอบอํานาจ  5. จัดโครงสรางการ
บริหารงานในองคการใหชัดเจน  6. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมหรือภารกิจ
สําคัญตาง ๆ  7. กําหนดหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบใหชัดเจน  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
ใชภาวะผูนําใน  3  ลักษณะ  คือ  1. เปนผูสอนงาน  2. เปนผูบริหารจัดการ  และ3. เปนผูระดม
สรรพยากรตาง ๆ  มาใชในการวิจัยในระหวางการดําเนินการ  มีความเปนองคการแหงการ
เรียนรู  (Learning Organization)  เกิดขึ้นกับบุคลากรในระดับบุคคล  ระดับกลุม  และระดับ
องคการอยูในระดับมาก  สวนนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาในครั้งน้ี  ระดับบุคคล  คือเอกสาร
คูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร  ระดับกลุม  คือเทคนิคการทํางานเปนคู  และระดับองคการ  
คือเทคนิคการพัฒนาบุคลากรโดยใชวัฒนธรรมการเรียนรู   
  สมคิด ชุมนุมพร  (2549:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสงเสริมองคการแหงการ
เรียนรู  (Learning Organization)  ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1  กลุมตัวอยางเปนครูในสถานศึกษาของรัฐ ในตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธานี จํานวน 183 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ  ผลการวิจัยพบวา  1.การสงเสริมองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก 
ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกัน
เปนทีม และดานความคิดเชิงระบบ อยูในระดับมาก  2. การสงเสริมองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิดดานการมี
วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานความคิดเชิงระบบ จําแนกตามขนาด
สถานศึกษาและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. การสงเสริมองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพทางบวก ระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     ราตรี ตะพันธุ. (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  คุณลักษณะความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.95 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
(t–test) และ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One–Way ANOVA)  ผลการวิจัย
พบวา  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร 4 ดาน ไดแก  
การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การประยุกตใชเทคโนโลยี การมีวิสัยทัศนรวม และการมี
วัฒนธรรมการเรียนรู  รายละเอียดมีดังน้ี  1. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู     
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ของโรงเรียนเตรียมทหาร ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ดานการมีวิสัยทัศนรวม และโดยรวม
อยูในระดับมาก สวนดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรู และดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู    
อยูในระดับปานกลาง  2. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร
โดยรวมตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่มีหนวยงานตางกันไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการมีวิสัยทัศนรวมตามความคิดเห็นของนายทหาร        
ที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางกัน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นายทหารหนวยฝกศึกษามีความคิดเห็นสูงกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา        
3. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวมและรายดาน
ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่มีระดับชั้นยศตางกัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมและราย
ดานทุกดานตามความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรสูงกวานายทหารประทวน  และ         
4. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวมตามความ
คิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันไมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานวัฒนธรรมการเรียนรูตามความคิดเห็นของนายทหารที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากสูงกวานายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานปานกลางอยาง      
มีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 
  สมพงษ ลาสอน  (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
สงเสริมรูปแบบความคิดขององคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ  เขต  2  ที่มีความตรงเชิงโครงสรางตามหลักวิชา     
มีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กลุมตัวอยาง แบงเปน 3 กลุมคือ 1. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
5 คน 2.  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน และ 3.  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 212 คน เครื่องมือ
ที่ใชการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน คาพิสัย
ระหวางควอไทล คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test  ผลการวิจัยพบวา แนวทางการ
สงเสริมรูปแบบความคิดขององคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ที่พัฒนาขึ้น    
มีความตรงเชิงโครงสรางตามหลักวิชา มีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในสถานศึกษา  
มีอยู 7 ขั้นตอน 30 แนวทาง ไดแก 1. ขั้นกระตุนการคิดอยางสรางสรรค และคิดสิ่งใหม ๆ 
ประกอบดวย 7 แนวทาง เชน สรางนิสัยใหบุคลากรในสถานศึกษามีความกระตือรือรน          
2. ขั้นสงเสริมการนําเอาความคิดไปสูการปฏิบัติจริง ประกอบดวย 7 แนวทาง เชน กําหนด
ทิศทางใหบุคลากรในสถานศึกษามีรูปแบบความคิดที่พรอมจะเขาใจบทบาทตนเอง และองคการ 
3. ขั้นปลูกฝงการวิเคราะหขอมูล ตามสภาพจริง ประกอบดวย 3 แนวทาง เชน สรางบรรยากาศ
ใหบุคลากรในสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งปรับเปลี่ยนการทํางาน เพ่ือใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคกรอยางตอเน่ือง 4. ขั้นระดมความคิดเห็น ประกอบดวย 5 แนวทาง 
เชน ชี้นําใหบุคลากรในสถานศึกษามองไปขางหนา มองอนาคต และมองภาพรวมขององคการ 
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5. ขั้นฝกฝนใหเกิดทักษะการสรุปผล ประกอบดวย 2 แนวทาง เชน ฝกฝนใหบุคลากรใน
สถานศึกษาสรุปความคิดเห็นของสมาชิกเปนแนวคิดขององคกร  6. ขั้นเสริมสรางความเชื่อม่ัน 
ประกอบดวย 4 แนวทางเชน สรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเชื่อตามที่
ไดศึกษา จากตํารา การอภิปรายพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู วาองคกรมีการพัฒนาจริง             
7  ขั้นกําหนดใหปฏิบัติตามความเชื่อม่ันประกอบดวย 2 แนวทาง เชน กําหนดวิธีการให
บุคลากรในสถานศึกษามีการรวมมือรวมคิด และปฏิบัติตามความเชื่อที่ไดศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู พูดคุย สนทนา อภิปราย และสรุปผลจากพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง 
  สุพิชชา นิรังศรรณ  (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางสงเสริม
การเรียนรูรวมกันเปนทีมขององคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูบริหารสถานศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก มัธยฐาน พิสัยระหวางควอไทล รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาเฉลี่ยดวย t-test ผลการวิจัยพบวา 1. ผูบริหารสถานศึกษา
ตองการแนวทางสงเสริมการเรียนรูรวมกันเปนทีม  2. แนวทางสงเสริมการเรียนรูรวมกันเปน
ทีมที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย การตั้งคําถาม ไดแก การจัดระบบและการมอบหมายงานใหตรง
ตามความสามารถ การใหคําแนะนํา อํานวย ความสะดวกแกสมาชิกในทีมดานการทํางาน เปด
โอกาสใหสมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล 
และเผยแพรผลงานที่ไดรับใหแกสมาชิกในทีม การใหความสําคัญ แกความคิดที่หลากหลาย 
ไดแก การเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมคิดริเริ่มโครงการใหม ๆ กลาแสดงความคิดเห็น มีการ
เรียนรูพัฒนาตนเองอยูเสมอ การสื่อสารใหทราบทั่วกัน ไดแก การสงเสริมใหสมาชิกในทีม
ศึกษาหาความรูจากสื่อตาง ๆ แสวงหาความรูใหม ๆ พรอมปรับแนวคิดใหสอดคลองกับองคกร 
และการตรวจสอบการเรียนรู ไดแก การนิเทศ กํากับติดตามผลการดําเนินงาน ทบทวน
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และแจงความกาวหนาใหแกสมาชิกในทีมทราบ 3. แนวทาง
สงเสริมการเรียนรูรวมกันเปนทีมที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม และเปนไปได 
  ศศกร  ไชยคําหาญ  (2550:  บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ Snowball Technique ผูใหขอมูลคือผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบวิเคราะหเอกสาร แบบโครงสรางแบบที่ไมมีโครงสราง 
และแบบสอบถามความคิดเห็น  ผลการวิ จัยพบวา  ปจ จัยที่ มี อิทธิพลประกอบดวย     
9  ปจจัย เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  โครงสรางที่เหมาะสมขององคการ  การคิดอยาง
เปนระบบ กลยุทธขององคการ วัฒนธรรมการเรียนรู ในองคการ การพัฒนาบุคลากร   
การทํางานเปนทีม  การมีวิสัยทัศนรวม การสรางบรรยากาศในองคการ  และการสรางและ  
ถายโอนความรู  ระดับของการเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  อยูใน
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ระดับมาก และความสัมพันธเชิงโครงสรางของรูปแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
และสามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
  นภัทร เจริญสาย  (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
สงเสริมความคิดเชิงระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง    
กลุมตัวอยางเปนผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารสถานศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก มัธยฐาน พิสัยระหวาง  ควอไทล รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาเฉลี่ยดวย t-test  ผลการวิจัยพบวาแนว
ทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 1. การสรางความรูความเขาใจ 
ไดแก จัดหลักสูตรสงเสริมความคิดเชิงระบบโดยเชิญวิทยากรมาเปนผูฝกอบรม สงครูเขารับ
การอบรมความคิดเชิงระบบตามหนวยงานภายนอกจัดอบรม  หาวารสาร หนังสือ ตําราที่
เกี่ยวกับความคิดเชิงระบบใหกับครู  2. การใหคําปรึกษา ไดแก  การนิเทศสงเสริมใหครูคิดเปน
ระบบจากงานที่ทํา ใชวิธีการสนทนากับครูเกี่ยวกับสาเหตุของปญหา  3.  การใหอิสระในการคิด
ไดแก การสงเสริมใหครูมีอิสระในการเลือกใชขอมูลที่จะใชประกอบการหาคําตอบวาทําไม เปด
โอกาสใหครูไดลงมือปฏิบัติหลังจากหาสาเหตุของปญหา สงเสริมใหครูมีการเปดชองทางใหกับ
แนวคิดแบบใหม สงเสริมใหครูมีระบบแนวคิดที่ยืดหยุน และสนองตอปรากฏการณตาง ๆ   
ที่เกิดขึ้น  4. การวินิจฉัยปญหา ไดแก สงเสริมใหครูรูจักทํานายหรือพยากรณผลกระทบตอ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ จากการจัดการศึกษาในโรงเรียน สงเสริมใหครูไดคนควาขอมูลที่
คิดวาจําเปนหรือเกี่ยวของกับปญหา สงเสริมใหครู ใชขอมูลที่ไดมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้นใหคณะครูในโรงเรียนฟง และสงเสริมใหครูเปดใจกวางเพื่อรับฟงความคิดเห็นหรือ
คําอธิบาย และแนวทางการสงเสริมความคิดเชิงระบบที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม และเปนไป
ได 
 5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 การดเนอร และบารบารา  (Gradner; & Barbara. 2003: Online) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง
การเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ของโรงเรียนรัฐบาล กรณีศึกษา
โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางเพื่อสํารวจพฤติกรรมดานการเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization)  ของโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลาง โดยศึกษาดานการนําแนวคิดความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ไปใชในโรงเรียน จะเปนปจจัยสําคัญ ตอการประสบ
ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา งานวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกศึกษาจาก
โรงเรียนของรัฐบาลขนาดกลางทําการสํารวจเบื้องตนในกลุมบุคลากร การสัมภาษณ  และการ
สังเกต  แบงกลุมประชากรศึกษาเปน  2  โปรแกรมการศึกษาตอ 1  โรงเรียน  เนื่องจากแตละ
โปรแกรม บุคลากรมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน  การศึกษางานวิจัยพบวา กลุมหนึ่งมีการรับรู
บทบาทของโรงเรียนในฐานะที่เปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  และอีก
กลุมหน่ึงไมมีการรับรู กลุมที่ไมมีการรับรูมีผูนําที่มีลักษณะดูภูมิฐาน เปนที่เคารพแตไมสามารถ
ถายทอดวิสัยทัศนใหบุคคลในองคการเขาใจได ไมใชโอกาส ใหบุคลากรไดเรียนรูซึ่งกันและกัน 
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แตใชวิธีการใหขอมูล กลุมที่มีการรับรู  ผูบริหารมีลักษณะเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงผล
สะทอนกลับและทบทวนการทํางานเปนทีม 
  ลิน และ เซ่ียนยิ (Lin; & Hsienyi. 2004: Online)  ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาองคการ
แหงการเรียนรู  (Learning Organization)  และการพัฒนาสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
จุดประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางกระบวนการที่ใชในองคกรแหง
การเรียนรูในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยศึกษาลักษณะของสถานศึกษา ดานที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการและการพัฒนาสถานศึกษาของบุคลากรเกี่ยวกับบทบาทขององคกรในฐานะ     
ที่เปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)และการรับรูดานการพัฒนาสถานศึกษา
โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปนองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  และการพัฒนาสถานศึกษา จากการศึกษาบทความ งานวิจัย ตัวแปร
ที่ศึกษา ไดแก  ตัวแปรตนคือ ลักษณะของสถานศึกษา ตัวแปรตามคือการตอบสนองของ
สถานศึกษาในฐานะเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  โดยใชวิธีศึกษาจาก
การออกแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และ การวิเคราะหคาสหสัมพันธ
และสมการถดถอย งานวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาที่ตอเน่ืองจากการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบวา บุคลากรใหความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา
มากกวาบทบาทการเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)   
  ชิง เวน เชง  (Ching-wen Cheng.  2009:  Online) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษา
องคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ในปจจุบันของโรงเรียนประถมศึกษาที่เมือง
ปงตุง  ประเทศไตหวัน วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ สํารวจเรื่ององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) ในปจจุบันของโรงเรียนประถมศึกษาที่ไตหวัน การศึกษาครั้งน้ีเพียง
แคสํารวจครูที่โรงเรียนประถมที่เมือง ปงตุง ไตหวันเทานั้น  ผลการวิจัยพบวา 1. ครูในโรงเรียน
ประถมเมืองปงตุง มีความเห็นวา  โรงเรียนปงตุงมีความเหมาะสมที่เปนองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)  2. ความเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)   
ของโรงเรียนปงตุงดานตามความคิดเห็นของครู ที่ มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
การทํางานตางกัน ไมไดมีผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู (LearningOrganization)  
และ 3. ความเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ของโรงเรียนปงตุงดาน
ตามความคิดเห็นของครู  ที่มีอายุตางกันมีผลตอความเปนองคการแหงการเรียนของครูแตกตาง
กันคือ พวกที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปเห็นวาโรงเรียนคือองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization) มากกวา ครูที่มีอายุ 30-40  ป อาจเปนเพราะวา ครูที่มีอายุ  40  ขึ้นไป  เคยอยู
ในสังคมที่เจาหนาที่มีอํานาจเหนือพวกเขา และ  พวกเขาเปนพวกวานอนสอนงาย สวนครูที่
อายุ  30-40  ป  เปนพวกที่อยูในชวงที่สังคมที่ปฏิวัติประชาธิปไตยและมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องการเมืองมากกวา 
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  จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศสามารถกลาวไดโดยสรุปไดวา  
แนวทางสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูจากแนวคิดของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
องคการแหงการเรียนรู แนวคิดที่เปนแนวทางสงเสริมองคการแหงการเรียนรูตาง ๆ นําไปสู
กรอบแนวคิดในการในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย  5 ดาน  ไดแก  ดานการสรางบรรยากาศ  
การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี        
การจูงใจในการทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม แนวคิดและแนวปฏิบัติตาง ๆ ของการเปน
องคการแหงการเรียนรูสะทอนใหเห็นความสัมพันธขององคการกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
ภายนอก  องคการแหงการเรียนรูเนนการปรับตัวในเชิงรุกเพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดไว  ผาน
การเรียนรูของบุคคลและทีมเปนสําคัญ มีกลไกการบริหารจัดการความรูของบุคลากร เปน
เครื่องมือ  การมีสวนรวมและที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่การเรียนรูในระดับปจเจก
บุคคล  ทีมงาน  และองคการ  จากนั้นนําไปสูการปฏิบัติจริง จึงจะเกิดเปนคุณภาพที่มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง   
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
       ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรู ของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
       1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
       2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
       3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

         4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากร 
    ประชากรทีใ่ชในการวิจัย  ประกอบดวยประชากร  2 ชุด  ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแกสายผูอํานวยการ จํานวน   
5 คน รองผูอํานวยการ 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน 
     ชุดที่ 2 เก็บขอมูลโดยสัมภาษณแบบการสนทนากลุมยอย ไดแก ครูผูสอน จํานวน  
81 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 9 คน  ผูปกครอง จํานวน 9 คน และนักเรียน จํานวน  
9 คน  ในปการศึกษา 2553  รวม ทั้งหมด 108  คน 
     ชุดที่  3  เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม  ไดแก  ครูผูสอน  จํานวน  81  คน 
 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
       เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้  มี  3  ฉบบั  คือ 
 ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณเจาะลึกชนิดมีโครงสราง  ใชสัมภาษณสายผูบริหารประกอบดวย  
ผูอํานวยการ  จํานวน 1 คน  รองผูอํานวยการ  จํานวน  4  คน 
     แบบสัมภาษณมีอยู  2 ตอน  ดังนี้คือ 
     ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย  ชื่อผูสัมภาษณ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน  และสาระการเรียนรูที่สอน 
     ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  
ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 ฉบับที่  2  แบบสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  ใชสนทนากลุมยอยกับครู  จํานวน     
81  คน  (แยกเปนกลุมละ  9  คน)  คณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน  9  คน  ผูปกครอง  
จํานวน  9  คน  และนักเรียน  จํานวน  9  คน   
     แบบสนทนากลุมยอยมี  2  ตอน  คือ 
     ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  ประกอบดวย  ชือ่ผูรวมสนทนากลุม  ระดับการศึกษา   
  ตอนที่  2  แบบสนทนากลุมยอย  เกี่ยวกบัแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ฉบับที่  3  แบบสอบถามวดัความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ใน  5  ดาน  รวมมีคําถาม  40  ขอ  เปนแบบอัตราสวนประมาณคา  (rating  
scale)  5  ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert) 
   ระดับความคดิเห็น  5  หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในแนวทาง  อยูในระดับมากทีสุ่ด 

 ระดับความคดิเห็น  4  หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในแนวทาง  อยูในระดับมาก 
 ระดับความคดิเห็น  3  หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในแนวทาง  อยูในระดับปานกลาง 
 ระดับความคดิเห็น  2  หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในแนวทาง  อยูในระดับนอย 
 ระดับความคดิเห็น  1  หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในแนวทาง  อยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1.  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ) ตามลําดับ ดังนี้ 
      1.1  ศึกษาเอกสาร งานวิจัย เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด และนิยามศพัทที่เกี่ยวของ
กับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุง
ครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 ดาน ไดแก  การสรางบรรยากาศ การสรางวิสัยทศันและเปาหมาย
การทํางาน  การคิดคนนวตักรรมและการใชเทคโนโลยี  การจูงใจในการทํางาน  และการปฏิบตัิงาน
เปนทีม เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณใหครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย 
        1.2  สรางแบบสัมภาษณโดยใหเน้ือหาของขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพท
เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขต
ทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชสัมภาษณใน 5 ดาน ไดแก การสรางบรรยากาศ การสราง
วิสัยทศันและเปาหมายการทํางาน  การคิดคนนวตักรรมและการใชเทคโนโลย ี การจูงใจในการ
ทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม 
        1.3  นําแบบสมัภาษณที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ใหถูกตองเหมาะสม ครอบคลุมเน้ือหาและการใชภาษา ในแบบ
สัมภาษณ 
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    1.4  นําแบบสมัภาษณที่ปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา     
สารนิพนธแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ค) พิจารณาเพื่อตรวจสอบ 
และแกไขประเด็นขอสัมภาษณ 
    1.5  นําแบบสมัภาษณที่ไดไปปรับปรุงแกไข เปนฉบบัสมบูรณ  เพ่ือใชในการ
สัมภาษณผูบริหาร 
         2.  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ (แบบสนทนากลุมยอย) ตามลําดับ ดังนี้ 
      2.1  ศึกษาเอกสาร งานวิจัย เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด และนิยามศพัทที่เกี่ยวของ
กบัแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนนาหลวง สาํนักงานเขต    
ทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน 5 ดาน ไดแก การสรางบรรยากาศ การสรางวิสัยทศันและ
เปาหมายการทํางาน  การคิดคนนวตักรรมและการใชเทคโนโลย ี การจูงใจในการทํางาน  และ   
การปฏิบัติงานเปนทีม  เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบสนทนากลุมยอย (Focus  
group)  ใหครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคของการวิจัย 
        2.2  สรางแบบสนทนากลุมยอย  (Focus  group) โดยใหเน้ือหาของประเด็น
คําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู    
ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใชสนทนากลุมยอยใน 5 ดาน 
ไดแก  การสรางบรรยากาศ  การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน การคิดคนนวัตกรรมและ
การใชเทคโนโลยี  การจูงใจในการทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม 
        2.3  นําแบบสนทนากลุมยอย (Focus  group) ที่สรางขึ้นขอความเห็นจาก
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ใหถูกตองเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา
และการใชประเด็นคําถาม 
    2.4  นําแบบสนทนากลุมยอยที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ค) พิจารณา เพ่ือตรวจสอบ 
และแกไขประเด็นการสนทนากลุมยอย  (Focus  group) 
    2.5  นําแบบสนทนากลุมยอย  (Focus  group) ที่ได  ไปปรับปรุงประเด็นคําถาม
การสนทนานํามาแกไขเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปดําเนินการสนทนากลุมยอย (Focus  group)   
           3.  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ตามลําดับ ดังนี้ 
        3.1 นําบทสรปุจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอยมาเปนขอมูลใน      
การสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับของลิเคิรท  เพ่ือเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามในการหาระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรู   
        3.2  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ใหถูกตองเหมาะสม ครอบคลุมเน้ือหาและการใชประเด็นคําถาม 
        3.3 นําแบบสอบถามที่ได  ไปปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไป
ดําเนินการเก็บขอมูล  
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
รวมมือไปยังผูบริหารโรงเรียนนาหลวง สาํนักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเก็บ
ขอมูลจากผูบริหาร  ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศกึษา  ผูปกครอง  และนักเรียน   
     3.2  สัมภาษณผูบริหารดวยตนเองแบบเจาะลึกรายบุคคล  เกี่ยวกบัแนวทางสงเสริม
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     3.2.1  ขั้นการเตรียมการสมัภาษณ มีขั้นตอนดังนี้  

3.2.1.1  วางแผนการสัมภาษณโดยการเตรียมคําถามไวลวงหนา  
3.2.1.2 เตรียมอุปกรณจดบันทึก 

         3.2.1.3   ตดิตอผูสัมภาษณ โดยนัดหมายเวลาไวลวงหนา 
 3.2.2  ขั้นเริ่มการสัมภาษณ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี  

3.2.2.1 แนะนําตนเองตอผูสัมภาษณ 
3.2.2.2 บอกวัตถุประสงคในการสัมภาษณ จดบันทึก 

   3.2.3  ขั้นสัมภาษณ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี  

       3.2.3.1  ใชคําถามที่เตรียมไวลวงหนา เปนแนวทางในการสัมภาษณ 

                 3.2.3.2  ผูสัมภาษณตั้งใจฟง และปอนคําถามใหเหมาะสมกับจังหวะ
ของผูตอบ  และบันทึกการสัมภาษณ 

  3.2.4  ขั้นบนัทึกขอมูลและสิ้นสุดสัมภาษณ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี  

       3.2.4.1  จดบันทึกขอมูลตามความเปนจริง และจดเฉพาะในสิ่งที่สําคัญ 

       3.2.4.2  รีบทําบันทึกการสัมภาษณทันท ีหลังจากสัมภาษณเสร็จสิ้น

แลว 

           3.2.4.3  สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  

     3.3  จัดสนทนากลุมยอย (Focus Group)  เกี่ยวกับแนวทางสงเสริมความเปน

องคการแหงการเรียนรู  แยกเปนกลุม ๆ  ดังนี้ 

       กลุมที่  1  ครูผูสอน  จัดสนทนากลุมยอยครูตามระดับสายชั้นโดยแยกออก    
เปน  9  กลุม  แลวทําการสนทนากลุมยอยเปนรายกลุม   

 กลุมที่  2  คณะกรรมการสถานศึกษา   
 กลุมที่  3  ผูปกครอง 
 กลุมที่  4  นักเรียน 
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 3.3.1  ขั้นการเตรียมการการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group)   
               3.3.1.1  วางแผนจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group)  โดยการเตรียม
ประเด็นคําถามสนทนาไวลวงหนา 
               3.3.1.2  ติดตอผูเขารวมการสนทนา โดยนัดหมายเวลาไวลวงหนา 

         3.3.1.3  เตรียมบันทึกการประชมุ 
  3.3.2  ขั้นจัดกิจกรรมสนทนากลุมยอย (Focus Group)   
         3.3.2.1  ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมสนทนากลุมยอย  

(Focus Group)   
               3.3.2.2  ใชประเด็นคาํถามการสนทนา  เปนแนวในการสนทนากลุมยอย 
(Focus Group)   
               3.3.2.3  บันทึกการสนทนากลุมยอย 

  3.3.3  ขั้นบนัทึกขอมูลการจัดกิจกรรมสนทนากลุมยอย (Focus Group)   
           3.3.3.1  จดบันทึกขอมูลตามความเปนจริง และจดเฉพาะในสิ่งที่สําคัญ 

              3.3.3.2  รีบทําบันทึกการสนทนากลุมยอยโดยทันที หลังจากสนทนา 

เสร็จสิ้น 

               3.3.3.3  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย  
(Focus Group)  มาสรุปประเด็นเกี่ยวกบัแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนนาหลวง 
    3.4  นําแบบสอบถามวัดระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหกลุมครูผูสอนตอบ  นัดหมายวันเก็บรวบรวมขอมูลกลับคืน 
    3.5  ผูวิจัยเกบ็แบบสอบถามคืนดวยตนเองและตรวจสอบความสมบรูณจากแบบสอบถาม
จํานวน  81  ฉบับ  ไดแบบสอบถามที่สมบูรณคืนทั้ง  81  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 

 
4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย
มาตรวจสอบความสมบูรณและถูกตอง แลวนํามาทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้    
  4.1  การสัมภาษณดําเนินการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) จากประเด็นที่ไดจาก
แบบสัมภาษณผูบริหาร  นํามาสรุปเปนประเด็นตามแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ใน  5  ดาน  ไดแก  การสรางบรรยากาศ  การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน   
การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  การจูงใจ  ในการทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม   
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 4.2 การสนทนากลุมยอย (Focus group) ดําเนินการวิเคราะหเน้ือหา (Content  
Analysis)  จากประเด็นที่ไดจากการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  เปนรายกลุม  ดังนี้ 

   4.2.1  กลุมที ่ 1  ครูผูสอน   
                   นําขอมูลที่ไดจากการสนทนาเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรูครูผูสอนทั้ง  9  กลุม  มาสรุปเปนรายดาน และรายขอ  นําไปเขียนสรุปเปนประเด็น 
     4.2.2  กลุมที่  2  คณะกรรมการสถานศกึษา     
          นําขอมูลทีไ่ดจากการสนทนาเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  มาสรุปเปนรายดาน และรายขอ  นําไปเขียนสรุปเปนประเด็น 
     4.2.3  กลุมที่  3  ผูปกครอง 
          นําขอมูลทีไ่ดจากการสนทนาเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  มาสรุปเปนรายดาน และรายขอ  นําไปเขียนสรุปเปนประเด็น 
     4.2.4  กลุมที่  4  นักเรียน 
          นําขอมูลทีไ่ดจากการสนทนาเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู  มาสรุปเปนรายดาน และรายขอ  นําไปเขียนสรุปเปนประเด็น 
     4.2.5  นําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย   
(Focus  group) มาหาความถี่ สรุปเปนรายดาน และรายขอ นําเสนอแบบพรรณนาความเชิงเนื้อหา 
           4.3  แบบสอบถามดําเนินการเก็บขอมูลจากครูตามกลุมสาระตรวจใหคะแนนคําตอบ     
ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับคือ  ใหคะแนน  5, 4, 3, 2, หรือ  
1 คะแนน  เม่ือครูผูสอนตอบในชอง  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย หรือ นอยที่สุด แลวแตกรณี  
แลวนํามาดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยภาพรวม  รายดาน และรายขอ  เพ่ือนําเสนอเปนตาราง
ประกอบการบรรยาย และแปลผลโดยใชเกณฑดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  ครูผูสอนมีระดับความคิดเห็น  อยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  ครูผูสอนมีระดับความคิดเห็น  อยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  ครผููสอนมีระดับความคิดเห็น  อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  ครูผูสอนมีระดับความคิดเห็น  อยูในระดับนอย 

  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 

สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
     1.  คารอยละ (Percentage) 
     2.  คาเฉลี่ย (Mean) 
     3.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนนาหลวง  
สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน 

ตอนที่  1 ลักษณะทัว่ไปของผูใหขอมูล 
ตอนที่  2 ผลการสนทนากลุมยอย  (Focus  group) เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปน

องคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนนาหลวง ใน 5 ดาน ไดแก การสรางบรรยากาศ    
การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  การจูงใจใน
การทํางาน และการปฏิบัติงานเปนทีม  โดยเก็บขอมูลจาก  ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครอง นักเรียน  ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย (Focus  group)
เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนนาหลวง  ใน  5  ดาน  
ไดแก  การสรางบรรยากาศ  การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน การคิดคนนวัตกรรมและ
การใชเทคโนโลยี  การจูงใจในการทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

ตอนที่  4 ผลการวิเคราะหระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนนาหลวง ใน  5  ดาน  ไดแก  การสรางบรรยากาศ  
การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี การจูงใจใน
การทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม  โดยใชความถี่และรอยละ 
 

สัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  แทน คาเฉลี่ย 
 S.D แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล 
ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล  ผูใหขอมูลในการวิจัยประกอบดวย  กลุมผูใหสัมภาษณและ

สนทนากลุมยอย  ดังตาราง  2   
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ตาราง 2 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
 

 กลุมสัมภาษณ กลุมสนทนา 
กลุมยอย 

รวม 

จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ 

สถานภาพ 
       ผูบริหาร 
       ครูผูสอน 
       คณะกรรมการสถานศึกษา 
       ผูปกครอง 
       นักเรียน 

 
5 
- 
- 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 
- 
- 

 
- 

81 
9 
9 
9 

 
- 

75.01 
8.33 
8.33 
8.33 

 
5 
81 
9 
9 
9 

 
4.43 
71.69 
7.96 
7.96 
7.96 

รวม 5 100.00 108 100.00 113 100.00 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
4 
1 

 
80.00 
20.00 

 
36 
72 

 
33.33 
66.67 

 
40 
73 

 
35.40 
64.60 

รวม 5 100.00 108 100.00 113 100.00 
ระดับการศึกษา 
       ต่ํากวาปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 
       สูงกวาปริญญาโท 

 
- 
- 
5 
- 

 
- 
- 

100.00 
- 

 
18 
68 
22 
- 

 
16.67 
62.96 
20.37 

- 

 
18 
68 
27 
- 

 
15.93 
60.18 
23.89 

- 
รวม 5 100.00 108 100.00 113 100.00 

 
 จากตาราง  2  ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูใหขอมูล  พบวา  ผูใหขอมูลโดยการ
สัมภาษณผูบริหาร  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  4.43  โดยการสนทนากลุมยอย ครูผูสอน
จํานวน  81  คน  คิดเปนรอยละ  71.69  คณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน  9  คน คิดเปน 
รอยละ  7.96  ผูปกครอง  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  7.96  และนักเรียน  จํานวน  9  คน   
คิดเปนรอยละ  7.96 
 ผลการวิเคราะหดานเพศ  พบวา  ผูใหขอมูลสวนใหญเปนหญิง  จํานวน  73  คน   
คิดเปนรอยละ  64.60  และเปนชาย  จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ  35.40  
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 ผลการวิเคราะหดานระดับการศึกษา พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี  จํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ  60.18  รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาโท  
จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  23.89  และต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  
15.93  สวนการศึกษาระดบัสูงกวาปริญญาโท  ไมมี 
 

ตอนที่ 2  ผลการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู 

  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมยอย  (Focus  group) ไดแก  ครูผูสอน  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  นักเรียน  และเปรียบเทียบความสอดคลองของแนวทางใน
การสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูใน  5  ดาน  เปนรายดานและรายขอ  ดังตาราง  3 - 7 
 

ตาราง 3 ผลการสนทนากลุมยอย  (Focus group)  แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ 
     แหงการเรียนรู  ดานการสรางบรรยากาศ 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

1. ผูบริหารควรใหการ
สนับสนุนการมีสวน
รวมในการทํางานของ
สมาชิกเพื่อสงเสริมให
ผลงานหรือผลสัมฤทธิ์
ของงานไปสูเปาหมาย
ที่ดีขึ้น 

- - - 

2.  บุคลากรควรเขามา
มีสวนรวมในการ
ชวยกันรับผิดชอบดูแล  
รักษา  พัฒนาใหมี
ความพรอมที่จะใชงาน  
มีความปลอดภัยอยู
ตลอดเวลา 

1. ทุกคนควรตอง
รวมมือกันพัฒนา  
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น  
มีความรับผิดชอบ  มี
หนาที่ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต
ละบุคคล 

1.  ทุกคนตองมีสวน
รวมตามหนาที่  
ตําแหนง  และความ
รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม 

1.  ควรมีกิจกรรมที่ให
นักเรียนไดมีสวนรวม  
ไดทํางานรวมกัน 

3.  ควรมีอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอความ
ตองการ  สะดวก   

2.  ควรจัดอาคาร
สถานที่ที่หลากหลาย  
เหมาะสมตอการเรียนรู 

2.  ควรจัดสถานที่    
ที่สามารถใชประโยชน
ไดหลากหลาย 

- 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

สะอาด  ใชประโยชน
ไดอยางทั่วถึงได
พัฒนาศักยภาพใน
ทุกๆ ดาน 

   

4.  ควรมีแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายพรอมที่
จะใหนักเรียนไดศึกษา
คนควา สงเสริม
ความสามารถของ
นักเรียน  ใหนักเรียน
ไดพัฒนาศักยภาพใน
ทุกๆ ดาน 

3.  ควรจัดแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายเอื้อตอ
การเรียนรู 

3.  ควรจัดแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับเด็ก
ในแตละวัย 

2. ควรมีแหลงเรียนรูที่
หลากหลายและแปลก
ใหม  มีการปรับเปลีย่น
อยางตอเน่ือง 

5.  บุคลากรใน
โรงเรียนตองใหความ
เอาใจใสตอความเปน
มนุษย  เคารพใน
ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  
มีความเสมอภาคเทา
เทียมกันไรซึ่งการ
แบงแยก 

4. บุคลากรควรสราง
ความเขาใจซึ่งกันและ
กัน 

4. ผูบริหารควรเอาใจ
ใสตอบุคลากรอยาง
เทาเทียมกัน 

3. บุคลากรควรยอมรับ
ในความคิดของแตละ
คน 

6.  ควรมีการจัดทํา
กิจกรรม  ที่มุงสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
สมาชิกเพื่อนําไปสูการ
สรางสรรคนวตักรรม
และพัฒนาศักยภาพ
อยางเปนอิสระและ
ตอเน่ือง 

- - - 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

7.  ผูบริหารควรสราง
บรรยากาศทีส่งเสริม
ความเปนองคการแหง
การเรียนรู 

5. บุลากรควรรวมมือ
กันสรางบรรยากาศที่ดี
ที่สงผลใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผูบริหารควรมี
นโยบายที่สงเสริมการ
สรางบรรยากาศ 

- 

8.  ควรมีการจัด
กิจกรรมที่เสริมสราง
ความรัก  ความหวงใย  
และความผูกพันให 

6. ควรจัดการประชุม
เพ่ือสรางความเขาใจ
และความสัมพันธอันดี
ระหวางเพ่ือนรวมงาน 

6. ควรจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางความรัก  ความ
ผูกพันระหวางบุคลากร  
ผูปกครองและนักเรียน 

4. ควรจัดกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธระหวาง
ครู  ผูปกครอง และ
นักเรียน 

เกิดขึ้นระหวาง
บุคลากรขององคการ 

   

- 

7. ควรมีกิจกรรมแนะ
แนว  แนะนําแนวทาง
ใหเห็นแบบอยางที่ดีที่
สงเสริมการเรียนรู 

  

 
 จากตาราง 3 ขอมูลแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการสราง

บรรยากาศ  จากการสนทนากลุมยอย (Focus  group)  พบวา  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรเขา
มามีสวนรวมรับผิดชอบตามความสามารถในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ควรมีแหลง
เรียนรูที่ทันสมัยมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของนักเรียนใหไดศึกษาคนควา มีการดูแล
ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมความสามารถของนักเรียนใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพใน
ทุกๆ ดาน  บุคลากรควรสรางความเขาใจรวมกัน ยอมรับขอคิดเห็น เคารพซึ่งกันและกัน มีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน ควรมีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธที่ดีตอกันทั้งครู  ผูปกครอง  และนักเรียน  
เปนแนวทางในการสงเสริมที่มีกลุมผูเสนอมากที่สุด รองลงมาคือ ควรจัดสถานที่ที่หลากหลาย
เหมาะสมตอการเรียนรู เพียงพอตอความตองการ สามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา  ผูบริหารควร
มีนโยบายในการสรางบรรยากาศที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  สวนแนวทางที่มีกลุมผู
เสนอนอยที่สุดคือ  ผูบริหารควรใหการสนับสนุนการมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิกเพื่อสงเสริม
ใหผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานไปสูเปาหมายที่ดีขึ้น  ควรมีการจัดทําโครงการ  หรือกิจกรรมที่มุง
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนา
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ศักยภาพอยางเปนอิสระและตอเน่ือง  และควรมีกิจกรรมแนะแนว  เพื่อแนะนําแนวทางใหเห็น
แบบอยางที่ดีที่สงเสริมการเรียนรู 
 
ตาราง 4 ผลการสนทนากลุมยอย  (Focus group)  แนวทางการสงเสริมความเปน องคการ 
     แหงการเรียนรู  ดานการสรางวิสัยทศันและเปาหมายในการทํางาน     

 
แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ครูผูสอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผูปกครอง นักเรียน 

1. จัดใหมีการประชุม
นําขอเท็จจริง  ความ
คิดเห็นของทุก ๆ  
ฝายที่เกี่ยวของมาเปน
ขอมูลใชในการ
ตัดสินใจ 

1.ควรมีการจัด
ประชุมสัมมนาหา
ความตองการและ
ความคิดเห็นของแตละ
ฝาย 

1. ควรจัดประชุมรับฟง
ขอคิดเห็น  ความ
ตองการและปญหาจาก
ทุกฝาย 

1. ควรนําความ
ตองการของนักเรียน
มาเปนสวนหนึ่งในการ
กําหนดวิสัยทศันของ
โรงเรียน 

2. ผูบริหารควรเห็น
ความสําคัญของ
สมาชิก  โดยการสราง
ความเชื่อม่ันใหสมาชิก
ในองคการไดนํา
ความรูความสามารถ
มาใชในการขบัเคลื่อน
ภารกิจไปสูเปาหมายที่
วางไว 

2. ผูบริหารควรสราง
ความรูสึกใหบุคลากร
เห็นวาพวกเขามี
ความสําคัญเพ่ือใหเขา
เขามารวมสราง
วิสัยทศัน 

2. ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับ
บุคลากรทุกคน 

2.ควรเห็นความสําคัญ
ในแนวคิดของนักเรียน 

3. ผูบริหารควรสราง
วิสัยทศันและเปาหมาย
ในการทํางานที่สงเสริม
ความเปนองคการแหง
การเรียนรู 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

4. ผูบริหารควรมีการ
สนับสนุนหรือ
เสริมสรางความรูสึก
การมีสวนรวมให
สมาชิกไดมีสวนรวมใน 

3. ควรสงเสรมิการมี
สวนรวมโดยการ
ยอมรับขอเสนอจาก
บุคลากรทุกคน 

 
 
 

- 

3. ควรใหนักเรียนไดมี
สวนรวมในการกําหนด
วิสัยทศัน 



89 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

การวางแผนพัฒนา
โรงเรียน 

   

5. ผูบริหารควรมีการ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู
ตลอดเวลาเพือ่ให
ทราบปญหาและหา
ทางแกไข มีความ
ยืดหยุนในการทํางาน  
มุงใหองคการบรรลุ
เปาหมาย 

4. ควรมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทีผ่านมา  
หาขอดีขอเสียเพ่ือ
นํามาแกไขและ
สงเสริมใหดียิ่งขึ้น 

4. ควรมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทีเ่กิดจาก
วิสัยทศันที่ผานมา 

 
 
 

 
- 

6. ผูบริหารกระตุนให
บุคลากรตระหนักเห็น
ความสําคัญและความ
จําเปนในการสราง
วิสัยทศันและเปาหมาย
ในการทํางานเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนและมีการ
กระตุนใหบุคลากรมี
ความตองการเห็น
ความสําเร็จของ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

7.ควรมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือสื่อสารใหสมาชิก
ไดรับรูถึงวิสัยทัศนและ
เปาหมายในการ 

 
 
 

- 

5. ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหทุก
คนไดทราบถงึแนว
ทางการปฏิบตัิงานไปสู 

5. ควรมีการ
ติดตอสื่อสารใหความรู  
สรางความเขาใจ
เกี่ยวกับวิสัยทัศนของ 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

ทํางานของโรงเรียนที่
ตองการในอนาคต 

 เปาหมายที่ตรงกัน โรงเรียน 

8. ควรมีการจัด
กิจกรรมใหสมาชิกใน
องคการไดแลกเปลี่ยน
วิสัยทศันรวมกัน รับ
ฟงและยอมรับเหตุผล
เพ่ือใชในการตัดสินใจ 
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- - 

ควรเชญิผูที่มี
ประสบการณ  มี
ความรูความสามารถ
เขามามีสวนรวมใน
การกําหนดวิสัยทัศน 

- 

 

 จากตาราง 4 ขอมูลแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการ
สรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางาน  จากการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  พบวา  ควร
จัดใหมีการประชุมสัมมนาหาขอเท็จจริง  รับฟงความคิดเห็นของทุก ๆ  ฝายที่เกี่ยวของมาเปนขอมูล
ใชในการตัดสินใจเพื่อจัดทําวิสัยทัศน  และผูบริหารควรใหความสําคัญโดยการสรางความเชื่อม่ัน
ใหกับบุคลากรทุกคน  เปนแนวทางในการสงเสริมที่มีกลุมผูเสนอมากที่สุด  รองลงมาคือ  ผูบริหาร
ควรมีการสนับสนุนหรือเสริมสรางความรูสึกการมีสวนรวมใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน  ควรมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาเพื่อใหทราบ
ปญหาและหาทางแกไข มีความยืดหยุนในการทํางาน  มุงใหองคการบรรลุเปาหมาย  ควรมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธสื่อสารใหทุกคนไดรับทราบถึงวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานของ
โรงเรียน  สวนแนวทางที่มีกลุมผูเสนอนอยที่สุดคือ  ผูบริหารควรสรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการ
ทํางานที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเห็น
ความสําคัญและความจําเปนในการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียน  และมีการกระตุนใหสมาชิกมีความตองการเห็นความสําเร็จของโรงเรียน  ควรมี
การจัดกิจกรรมใหสมาชิกในองคการไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน รับฟงและยอมรับเหตุผลเพื่อใช
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ในการตัดสินใจ แกไขปญหาที่เกิดขึ้น  และควรเชิญผูที่มีประสบการณ  มีความรูความสามารถเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 
 
ตาราง 5 ผลการสนทนากลุมยอย (Focus group)  แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ 
      แหงการเรียนรู  ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี   
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

1. ผูบริหารควรจัดหา
งบประมาณ  จัดหา
อุปกรณทางเทคโนโลยี
มาใหบุคลากรใชเรียนรู  
ชวยในการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการเรียนรู
อยางทั่วถึง 

1. ควรมีการระดมทุน
จากภาครัฐและเอกชน
เพ่ือสนับสนุนดาน
งบประมาณจัดซื้อให
เพียงพอตอความ
ตองการ 

1. ควรจัดหา
งบประมาณเพื่อซ้ือ
และสรางหอง
คอมพิวเตอรให
นักเรียนไดใชอยาง
เพียงพอ 

1. ควรจัดหา
คอมพิวเตอรให
นักเรียนไดใชอยาง
เพียงพอ 

2.ควรมีการสงเสริม
และสนับสนุนให
บุคลากรมีการใช
เทคโนโลยีอยาง
ตอเน่ือง  มีการฝกหัด
เพ่ือประยุกตใชงานที่
หลากหลาย 

 
 
- 

 
 
- 

2.ควรสงเสริมและเปด
โอกาสใหนักเรียนไดใช
อยางถูกตองและ
ตอเน่ือง 

3. ควรมีการจัดอบรม
ใหบุคลากรมคีวามรู
ดานเทคโนโลยี เพ่ือให 
บุคลากรเขาใจ
ความสามารถของ
เทคโนโลยี รูวธิีการใช
ประโยชนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

2.ควรจัดศูนยการเรียนรู
ใหการอบรมทั้งดาน
ความรูและการใช
เทคโนโลยตีามความ
สนใจและความสามารถ
อยางเหมาะสม 

2.ควรจัดอบรมให
ความรูแกผูปกครองใน
เรื่องการใชเทคโนโลยี 

 
 
- 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

4. ควรมีการนํา
เทคโนโลยีมาคิดคน
นวัตกรรมใหม ๆ และ
นํานวัตกรรมมาใช
ประโยชนในการเรียน 

3. ควรมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพ่ือ
สรางและปรับปรุง
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
- 

 
 
- 

5. ผูบริหารควรสราง
ความตระหนักให
บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการ
คิดคนนวตักรรมและ
การใชเทคโนโลยีโดย
การกระตุนใหมีการใช
งานอยางสม่ําเสมอ 

4. ผูบริหารควรสราง
ความตระหนักให
บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการใช
เทคโนโลย ี

3. ผูบริหารควรสราง
คานิยม  ปลูกจิตสํานึก
ในการใชเทคโนโลยี
อยางถูกวิธีและใช
อยางเหมาะสม 

 
 
- 

6. บุคลากรทกุคนควร
ใชเทคโนโลยีเพ่ือสราง
ระบบฐานขอมูล  
รวมถึงการสรางระบบ
การติดตอสื่อสารที่จะ
ชวยใหทุกคนทราบ
ขอมูลและใชในการ
ตัดสินใจในการทํางาน
ได 

5. ควรใหบุคลากรใช
เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ  มีการเชื่อมตอ
เครือขายในการ
ติดตอสื่อสาร 

 
 
- 

 
 
- 

7. ควรจัดบุคลากรที่มี
ความสามารถดาน
นวัตกรรมและการใช
เทคโนโลยีเพ่ือให
คําแนะนํา  
ควบคุมดูแล  กํากับ 

6. ควรจัดบุคลากร
ติดตามดูแลบาํรุงรักษา 

4. จัดระบบปองกันการ
ใชเทคโนโลยทีี่ไม
เหมาะสม 

 
 
- 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

ติดตามการใชงาน
อยางถูกตองและ
เหมาะสม 

   

8. ควรมีการสงเสริม
และสนับสนุนให
สมาชิกศึกษา   ดูงาน  
จากตัวอยางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพ จัด
ประกวดแขงขัน
นวัตกรรมและการใช
เทคโนโลยีในโรงเรียน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
จากตาราง 5 ขอมูลแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการคิดคน

นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  จากการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  พบวา  ผูบริหารควร
จัดหางบประมาณจากภาครัฐและเอกชน  จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคลากรใชเรียนรู  ชวย
ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความตองการ  เปนแนวทางในการ
สงเสริมที่มีกลุมผูเสนอมากที่สุด รองลงมาคือ  ควรมีการจัดอบรมหรือตั้งศูนยการเรียนรูใหบุคลากร  
ผูปกครอง  ใหมีความรูดานเทคโนโลยี เพ่ือนํามาใชประโยชนตามความสนใจไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  ผูบริหารควรสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการคิดคนนวัตกรรมและ
การใชเทคโนโลยีโดยการกระตุนใหมีการใชงานอยางเหมาะสมสม่ําเสมอ ควรจัดบุคลากรที่มี
ความสามารถดานนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหคําแนะนํา  ควบคุมดูแล  กํากับติดตามการ
ใชงานอยางถูกตองเหมาะสม  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักเรียนมีการใช
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง  มีการฝกหัดเพื่อประยุกตใชงานที่หลากหลาย  ควรมีการนําเทคโนโลยีมา
คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ และนํานวัตกรรมมาใชประโยชนในการเรียนการสอน  สวนแนวทางที่มีกลุม
ผูเสนอนอยที่สุดคือ  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกศึกษา  ดูงาน  จากตัวอยางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ จัดประกวดแขงขันนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีใน
โรงเรียน 
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ตาราง 6 ผลการสนทนากลุมยอย  (Focus group)  แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ 
     แหงการเรียนรู  ดานการจูงใจในการทํางาน   
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

1. ผูบริหารควรกลาว
ยกยอง  ชมเชย  เม่ือ
บุคลากรปฏิบตัิงาน
สําเร็จ 

1. ผูบริหารควรมีการ
กลาวยกยองชมเชย 

1. ผูบริหารควรใหคํา
ชมเชย 

1. ผูบริหารควรกลาว
ยกยองชมเชย 

2. ผูบริหารควรเขาใจ
และเอาใจใสตอ
บุคลากรทุกคนอยาง
ทั่วถึง 

2. ผูบริหารควรการเอา
ใจใสตอสมาชกิทุกคน 

2. ผูบริหารควรเอาใจ
ใสดูแล  ใหความรัก  
ใหความสําคญักับ
บุคลากรทุกคน 

 
 
- 

3. ผูบริหารควรให
แรงจูงใจตรงตามความ
ตองการของบุคลากร
แตละคนดวยความ
เหมาะสมและยุติธรรม   

3. ผูบริหารควรให
แรงจูงใจดวยความ
ยุติธรรมไมเห็นแกพวก
พอง 

 
 
- 

2. ผูบริหารควรใหการ
เสริมแรงกับทกุคน
อยางเทาเทียมกัน 

4. ผูบริหารควรมีการ   
จูงใจที่หลากหลายใน
การทํางาน 

4. ผูบริหารควรจัดหา
วิธีการเสริมแรงที่
หลากหลาย 

4. ผูบริหารควรมีการ
จูงใจที่หลากหลาย 

3. ผูบริหารควรสราง
แรงจูงใจอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ 

5. ผูบริหารควรมีการ
พิจารณาใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนกับบคุลากรที่
ทํางานสําเร็จ 

5. ผูบริหารควร
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 
 
- 

 
 
- 

6. ผูบริหารควรสราง
ความตระหนักและให
สมาชิกเห็น
ความสําคัญของตัวเอง
เพ่ือใหทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ  
โดยการใหการยอมรับ 

 
 
- 

5. ผูบริหารควรเปด
โอกาสและยอมรับฟง
ความคิดเห็นสราง
ความสุขในการทํางาน 

4. ผูบริหารควรใหการ
ยอมรับในการตัดสินใจ
ในการทํางาน 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

ในผลงาน และการ
ตัดสินใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

   

7. ผูบริหารควรมีการ
มอบของขวัญ  ของ
รางวัลใหบุคลากร  
เม่ือบุคลากร
ปฏิบัติงานสําเร็จอยาง
เหมาะสม 

6. ผูบริหารควรใหของ
รางวัลพิเศษ 

6. ผูบริหารควรใหของ
รางวัล 

5. ผูบริหารควรใหของ
รางวัล 

8. ควรมีการจัดงาน
เลี้ยงสังสรรค  ทัศน
ศึกษานอกสถานที่   

7. ผูบริหารควรพาไป
ทัศนศึกษา  พบปะ
สังสรรคเม่ืองาน
ประสบผลสําเร็จ 

 
- 

 
- 

 
  จากตาราง  6  ขอมูลแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการจูงใจ

ในการทํางาน จากการสนทนากลุมยอย  (Focus  group) พบวา ผูบริหารควรกลาว ยกยอง  ชมเชย  
เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จ ผูบริหารควรมีการจูงใจที่หลากหลายและตอเน่ืองสม่ําเสมอในการ
ทํางาน  และผูบริหารควรมีการมอบของขวัญ  ของรางวัลใหบุคลากร  เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จ
อยางเหมาะสม  รองลงมาคือ  ผูบริหารควรเขาใจ  ใหความสําคัญเอาใจใสตอบุคลากรทุกคนอยาง
ทั่วถึง  ผูบริหารควรใหแรงจูงใจตรงตามความตองการของบุคลากรแตละคนดวยความเหมาะสมและ
ยุติธรรม  ผูบริหารควรสรางความตระหนักและใหสมาชิกเห็นความสําคัญของตัวเอง  เปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น  เพื่อใหทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  โดยการใหการยอมรับในผลงาน และ
การตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหารควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนกับบุคลากรที่ทํางาน
สําเร็จ  และ  ผูบริหารควรจัดทัศนศึกษา  พบปะสังสรรคเม่ืองานประสบผลสําเร็จ 
 
 

     
 



96 

ตาราง 7 ผลการสนทนากลุมยอย  (Focus group)  แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ 
     แหงการเรียนรู  ดานการปฏิบัติงานเปนทีม   
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

1. บุคลากรในทีม
ปฏิบัติงานควรมีการ
ติดตอสื่อสารและให
ขอมูลกันในระหวาง
การทํางาน 

ควรมีการติดตอสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือแจง
ความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน 

ควรมีการสื่อสารขอมูล
เพ่ือใหทราบปญหา
และความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน 

ควรมีการสื่อสารกัน
ในขณะปฏบิัตงิาน 

2. ในการปฏิบัติงาน
ควรมีการวางแผนการ
ทํางาน  ประสานและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางการทาํงาน 

ควรจัดกิจกรรม
ระหวางการปฏิบัติงาน
เพ่ือปรับแนวคิดให
สอดคลองกัน 

 
 
- 

 
 
- 

3. ผูบริหารควรมีการ
กระจายอํานาจในการ
ทํางาน  มอบหมาย
งาน  ใหสมาชิกได
รับผิดชอบงานตาม
ความสามารถ  และมี
ความเหมาะสมของแต
ละบุคคล   

ควรมีการมอบหมาย
งานใหตรง
ความสามารถ 

ควรมีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต
ละบุคคล 

ควรคัดเลือกบคุคลที่มี
มีความสามารถและ
เหมาะสมกับงาน 

4. ผูบริหารควรมีการ
สงเสริมการทํางาน
ดวยระบบทีมโดยจัด
กิจกรรมสงเสริมการมี
สวนรวมในการทํางาน
สมาชิกไดรวมมือ  มี
การทํางานทั้งเปนทีม
และเครือขาย 
 

 
- 

ควรจัดกิจกรรมที่
สงเสริมและสราง
ความสัมพันธระหวาง
การปฏิบัติงานให
สมาชิกทุกคนไดมีสวน
รวม 

ควรใหสมาชิกเกิด
ความรวมมือรวมใจกัน 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน 

5. ควรมีการจัดระบบ
การประเมินผลการ
ทํางานอยางตอเน่ือง 

- - - 

6. ควรมีการจัด
กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนทีมที่
สงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

7. ควรจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นความรูและ
ประสบการณการ
ทํางานใหสมาชิกไดมี
ประสบการณการ
ทํางานที่หลากหลาย   

ควรจัดกิจกรรมให
สมาชิกไดมีการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

ควรจัดประชมุ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ประสบการณการ
ทํางาน 

 
 
- 

8. ผูบริหารควรยอมรับ
ในการตัดสินใจของทีม
ปฏิบัติงาน   

ควรใหความสาํคัญกับ
ความคิดริเริ่มใหม ๆ   - 

ควรรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

 
 
- 

ควรใหคําแนะนําและ
อํานวยความสะดวก
ดานตาง ๆ  แกสมาชิก
ในทีมเพ่ือให
ปฏิบัติงานอยางมี
ความสุขและเต็ม
ศักยภาพ 

- 

 
 
 
- 

- - - 

ควรลดปญหาความ
ขัดแยงเสริมสราง
ความสัมพันธในการ
ปฏิบัติงาน 
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 จากตาราง  7 ขอมูลแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการ
ปฏิบัติงานเปนทีม จากการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  พบวา  บุคลากรในทีมควรมีการ
ติดตอสื่อสารและใหขอมูลเพื่อใหทราบปญหาและความกาวหนาในระหวางการปฏิบัติงาน ผูบริหาร
ควรมีการกระจายอํานาจ  มีการมอบหมายงานโดยการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถมา
รับผิดชอบงานตามความเหมาะสม  เปนแนวทางในการสงเสริมที่มีกลุมผูเสนอมากที่สุด รองลงมา
คือ  ผูบริหารควรมีการสงเสริมการทํางานดวยระบบทีมโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธการ
มีสวนรวมในการทํางาน  ทั้งในระบบทีมและเครือขายของทีม  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณเพ่ือนํามาพัฒนาตนเองใหสมาชิกไดมีประสบการณที่หลากหลายอยางสม่ําเสมอ  
ผูบริหารควรยอมรับและใหความสําคัญกับการตัดสินใจและความคิดริเร่ิมใหม ๆ ที่ทําใหทีม
ปฏิบัติงานไดอยางดี  ในการปฏิบัติงานเปนทีมควรมีการวางแผนการทํางาน ประสาน เชื่อมโยง  
ปรับแนวคิดใหสอดคลองและมีความสัมพันธกันระหวางการทํางาน ควรมีการจัดระบบตรวจสอบ  
ติดตาม  กํากับ  ดูแล  ประเมินผลการทํางานอยางตอเน่ือง  สวนแนวทางที่มีกลุมผูเสนอนอยที่สุด
คือ  ควรมีการจัดระบบการประเมินผลการทํางานอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  ควรมีการจัดกิจกรรม
การปฏิบัติงานเปนทีมที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ควรใหคําแนะนําและอํานวยความ
สะดวกดานตาง ๆ  แกสมาชิกในทีมเพ่ือใหปฏิบัติงานอยางมีความสุขและเต็มศักยภาพ  และควรลด
ปญหาความขัดแยงเสริมสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงาน 
 
ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)
เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
   ผลการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  แนวทางการสงเสริมความ
เปนองคการแหงการเรียนรู  และเปรียบเทียบความสอดคลองของแนวทางในการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรูใน  5  ดาน  เปนรายดานและรายขอ  ดังตาราง  8 - 12 
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ตาราง 8 แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการสรางบรรยากาศ      
     จากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย  (Focus  group) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

1. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธที่ดีตอกัน
ทั้งครู  ผูปกครอง  และนักเรียน   

2.  บุคลากรทกุคนควรมีสวนรวมในการทาํงาน 2.  ผูบริหารควรใหการสนับสนุนการมีสวนรวมใน
การทํางานของสมาชิกเพื่อสงเสริมใหผลงานไปสู
เปาหมาย และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรเขา
มามีสวนรวมรับผิดชอบตามความ สามารถในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน   

3.  ผูบริหารและบุคลากรควรยอมรับและรบัฟง
ความคิดเห็นของผูรวมงาน 

3. บุคลากรควรสรางความเขาใจรวมกัน  ยอมรับ
ขอคิดเห็น  เคารพซึ่งกันและกัน  มีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน   

4.  ผูบริหารควรใหโอกาสในการทํางาน  

5. ผูบริหารควรสรางความมั่นใจและความ
เชื่อม่ันในการทํางานใหกับบุคลากร 

 

6.  ผูบริหารควรเห็นความสําคัญของบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน 

4. ควรมีการจัดทําโครงการ  หรือกิจกรรมที่มุง
สรางคุณภาพชีวติที่ดีใหกับบุคลากรในโรงเรียน
เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนา
ศักยภาพอยางเปนอิสระและตอเน่ือง 

7.  ผูบริหารควรสรางความตระหนักในการ
ทํางานรวมกันใหกับบุคลกร 

 

8.  ควรจัดอบรม  สัมมนาเพื่อพบปะสังสรรค
สรางความสัมพันธที่ดีใหกับบุคลากรในโรงเรียน 

5. ควรมีกิจกรรมแนะแนว  เพ่ือแนะนําแนวทาง
ใหเห็นแบบอยางที่ดีที่สงเสริมการเรียนรู 

 6. ควรมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยมีความ
หลากหลาย  เหมาะสมกับวัยของนักเรียนใหได
ศึกษาคนควา  มีการดูแลปรับเปลีย่นอยาง
ตอเน่ือง  เพ่ือสงเสริมความสามารถของนักเรียน
ใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

 7. ควรจัดสถานที่ที่หลากหลายเหมาะสมตอการ
เรียนรู  เพียงพอตอความตองการ  สามารถใช
ประโยชนไดอยางคุมคา 

 8. ผูบริหารควรมีนโยบายในการสรางบรรยากาศ
ที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
 จากตาราง 8 พบวา มีแนวทางที่สอดคลองกัน ไดแก ควรจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน

ความสัมพันธระหวางบุคลากร ผูปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน บุคลากรทุกคนควรมีสวนรวมใน
การทํางาน  ผูบริหารและบุคลากรควรยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน ผูบริหารควร
เห็นความสําคัญของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ควรจัดอบรม สัมมนาเพื่อพบปะสังสรรคสราง
ความสัมพันธที่ดีใหกับบุคลากรในโรงเรียน และแนวทางที่ไมสอดคลองกัน ไดแก ผูบริหารควรให
โอกาสในการทํางาน ผูบริหารควรสรางความมั่นใจและความเชื่อม่ันในการทํางานใหกับบุคลากร  
ควรมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยมีความหลากหลาย  เหมาะสมกับวัยของนักเรียนใหไดศึกษาคนควา   
มีการดูแลปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมความสามารถของนักเรียนใหนักเรียนไดพัฒนา
ศักยภาพในทุกๆ ดาน  ควรจัดสถานที่ที่หลากหลายเหมาะสมตอการเรียนรู  เพียงพอตอความ
ตองการ  สามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา และผูบริหารควรมีนโยบายในการสรางบรรยากาศที่
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
ตาราง 9 แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการสรางวิสัยทัศนและ 
     เปาหมายในการทํางาน จากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย (Focus  group) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

1.  ควรมีการจัดประชุมเพ่ือเสนอความคดิเห็น
จากบุคลากรแตละฝายเพื่อจัดทําวิสัยทศัน 

1.  ควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาหาขอเท็จจริง  
รับฟงความคดิเห็นของทุก ๆ  ฝายที่เกี่ยวของมา
เปนขอมูลใชในการตัดสินใจเพื่อจัดทําวิสัยทัศน 

2.  บุคลากรทกุคนควรเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทศัน 

2.  ผูบริหารควรมีการสนับสนุนหรือเสริมสราง
ความรูสึกการมีสวนรวมใหสมาชิกไดมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน   
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

3.  ควรมีการประชาสัมพันธสื่อสารขอมูลให
บุคลากรในโรงเรียนไดรับทราบถึงวิสัยทศันและ
เปาหมายในการทํางาน 

3.  ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ
สื่อสารใหทุกคนไดรับทราบถึงวิสัยทัศนและ
เปาหมายในการทํางานของโรงเรียน   

4.  ควรใหความสําคัญกับบคุลากรทุกคนในการ
เสนอความคดิเห็น 

4.  ผูบริหารควรใหความสําคัญโดยการสราง
ความเชื่อม่ันใหกับบุคลากรทุกคน 

5.  ควรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อใหความรู
ในการจัดทําวสิัยทัศนของโรงเรียน 

5.  ควรมีการจัดกิจกรรมใหสมาชิกในองคการได
แลกเปลีย่นวสิัยทัศนรวมกนั รับฟงและยอมรับ
เหตุผลเพื่อใชในการตัดสินใจ แกไขปญหาที่
เกิดขึ้น  และควรเชญิผูที่มีประสบการณ  มี
ความรูความสามารถเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทศัน 

 
จากตาราง  9  พบวา  มีแนวทางที่สอดคลองกัน ไดแก ควรมีการจัดประชุมเพ่ือเสนอความ

คิดเห็นจากบุคลากรแตละฝายเพ่ือจัดทําวิสัยทัศน บุคลากรทุกคนควรเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน  ควรมีการประชาสัมพันธสื่อสารขอมูลใหบุคลากรในโรงเรียนไดรับทราบถึง
วิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางาน  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนในการเสนอ
ความคิดเห็น  ควรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูในการจัดทําวิสัยทัศนของโรงเรียน  และ
แนวทางที่ไมสอดคลองกัน  ไดแก  ควรมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา
เพ่ือใหทราบปญหาและหาทางแกไข มีความยืดหยุนในการทํางาน  มุงใหองคการบรรลุเปาหมาย  
และผูบริหารควรสรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานที่สงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเห็นความสําคัญและความจําเปนในการสรางวิสัยทัศน
และเปาหมายในการทํางาน  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและมีการกระตุนใหสมาชิกมี
ความตองการเห็นความสําเร็จของโรงเรียน 
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ตาราง 10 แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการคิดคนนวัตกรรมและ 
     การใชเทคโนโลยี  จากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย  (Focus  group) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

1.  ควรจัดอบรมปฏิบัติการ  เกี่ยวกับการสรางสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และควรจัดอบรมพัฒนา
ทักษะการใชเทคโนโลย ี

1.  ควรมีการจัดอบรมหรือตั้งศูนยการเรยีนรูให
บุคลากร  ผูปกครอง  ใหมีความรูดานเทคโนโลยี  
เพ่ือนํามาใชประโยชนตามความสนใจไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

2.  ควรศึกษาดูงานจากผลงานตัวอยางทีมี่
ชื่อเสียง 

2.  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิก
ศึกษา  ดูงาน  จากตัวอยางนวัตกรรมและการใช
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ จัดประกวดแขงขัน
นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในโรงเรยีน 

3.  ควรจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให
คําแนะนําและดูแลอยางตอเน่ือง 

3.  ควรจัดบคุลากรที่มีความสามารถดาน
นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหคาํแนะนํา  
ควบคุมดูแล  กํากับติดตามการใชงานอยาง
ถูกตองเหมาะสม   

4.  ควรจัดหางบประมาณ  สนับสนุนการพัฒนา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และควรจดัหา
วัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการและ
เหมาะสมกับการใชงาน 

4.  ผูบริหารควรจัดหางบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชน  จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีมาให
บุคลากรใชเรยีนรู  ชวยในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความ
ตองการ 

5.  ควรสรางความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทํางานใหกับ
บุคลากรในโรงเรียน 

5.  ผูบริหารควรสรางความตระหนักใหบคุลากร
เห็นความสําคญัของการคิดคนนวัตกรรมและ
การใชเทคโนโลยีโดยการกระตุนใหมีการใชงาน
อยางเหมาะสมสม่ําเสมอ   

6.  ควรสงเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6.  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
และนักเรียนมีการใชเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง  มี
การฝกหัดเพื่อประยุกตใชงานที่หลากหลาย 

 7.  ควรมีการนําเทคโนโลยมีาคิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ และนาํนวัตกรรมมาใชประโยชนในการ
เรียนการสอน 
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 จากตาราง 10  พบวา มีแนวทางที่สอดคลองกัน ไดแก ควรจัดอบรมปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
การสรางสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และควรจัดอบรมพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี ควรศึกษาดู
งานจากผลงานตัวอยางที่มีชื่อเสียง ควรจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อใหคําแนะนําและดูแล
อยางตอเน่ือง ควรจัดหางบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี และควร
จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับการใชงาน ควรสรางความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทํางานใหกับบุคลากรในโรงเรียน และควร
สงเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด แนวทางที่ไมสอดคลองกัน  
ไดแก  ควรมีการนําเทคโนโลยีมาคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ และนํานวัตกรรมมาใชประโยชนในการ
เรียนการสอน 

 
ตาราง 11 แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการจูงใจในการทํางาน    
     จากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย  (Focus  group) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

1.  ผูบริหารควรกลาวยกยอง  ชมเชย 1.  ผูบริหารควรกลาว   ยกยอง  ชมเชย  เม่ือ
บุคลากรปฏิบตัิงานสําเร็จ 

2.  ผูบริหารควรมอบของขวัญ   ของรางวัล 2.  ผูบริหารควรมีการมอบของขวัญ  ของรางวัล
ใหบุคลากร  เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเรจ็ 

3.  ผูบริหารควรการพิจารณาใหขั้นเงินเดือน 3. ผูบริหารควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขัน้
เงินเดือนกับบคุลากรที่ทํางานสําเร็จ   

4.  ผูบริหารควรจัดงานเลี้ยงสังสรรค          
ทัศนศึกษานอกสถานที ่

4.  ผูบริหารควรจัดทัศนศึกษา  พบปะสังสรรค
เม่ืองานประสบผลสําเร็จ 

5.  ผูบริหารควรมีความยตุธิรรมและใหแรงจูงใจ
อยางเหมาะสม 

5. ผูบริหารควรใหแรงจูงใจตรงตามความ
ตองการของบุคลากรแตละคนดวยความ
เหมาะสมและยุติธรรม   

6.  ผูบริหารควรมีความเขาใจและเอาใจใสตอ 
บุคลากรทุกคนอยางทั่วถึง 

6.  ผูบริหารควรเขาใจ  ใหความสําคัญเอาใจใส
ตอบุคลากรทกุคนอยางทั่วถึง 

7.  ผูบริหารควรสรางความตระหนักใหบคุลากร
เห็นความสําคญัของตนเอง และงานที่ไดรบั
มอบหมาย 

6. ผูบริหารควรสรางความตระหนักและให
สมาชิกเห็นความสําคัญของตัวเอง  เปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็น  เพื่อใหทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ  โดยการใหการยอมรับใน
ผลงาน และการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน   
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 จากตาราง 11 พบวา มีแนวทางที่สอดคลองกัน ไดแก ผูบริหารควรกลาว ยกยอง ชมเชย  
เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จ ผูบริหารควรมีการมอบของขวัญ  ของรางวัลใหบุคลากร  เม่ือบุคลากร
ปฏิบัติงานสําเร็จอยางเหมาะสม ผูบริหารควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนกับบุคลากรที่
ทํางานสําเร็จ    ผูบริหารควรจัดทัศนศึกษา พบปะสังสรรคเม่ืองานประสบผลสําเร็จ ผูบริหารควรมี
ความยุติธรรมและใหแรงจูงใจอยางเหมาะสม ผูบริหารควรมีความเขาใจและเอาใจใสตอ บุคลากรทุก
คนอยางทั่วถึง และผูบริหารควรสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของตนเอง และงาน
ที่ไดรับมอบหมาย   

 
ตาราง 12 แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการปฏิบัติงานเปนทีม    
     จากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย (Focus group) 

 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

1.  ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานเปนทีม 

1.  ควรมีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนทีมที่
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

2.  ควรมีการกระจายอํานาจในการทํางานตาม
ความเหมาะสมของงานกับความสามารถของ 
แตละบุคคล 

2.  ผูบริหารควรมีการกระจายอํานาจ  มีการ
มอบหมายงานโดยการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถมารับผิดชอบงานตามความ
เหมาะสม 

3.  ควรมีการประสานและเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางการทาํงานเปนทีม 

3.  ผูบริหารควรมีการสงเสริมการทํางานดวย
ระบบทีมโดยการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธการมีสวนรวมในการทํางานทั้งใน
ระบบทีมและเครือขายของทีม  และควรมีการวาง
แผนการทํางาน  ประสาน  เชื่อมโยง  ปรับ
แนวคิดใหสอดคลองและมีความสัมพันธกัน
ระหวางการทาํงาน 

4.  ควรมีการแลกเปลีย่นความรูและ
ประสบการณการทํางานของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

4.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
เพ่ือนํามาพัฒนาตนเองใหสมาชิกไดมี
ประสบการณที่หลากหลายอยางสม่ําเสมอ 

5.  ใหการยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนในโรงเรียน 

5.  ผูบริหารควรยอมรับและใหความสําคัญกับ
การตัดสินใจและความคิดริเร่ิมใหม ๆ  ที่ทําใหทีม
ปฏิบัติงานไดอยางดี  ในการปฏิบัติงานเปนทีม 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 
จากการสัมภาษณผูบริหาร จากการสนทนากลุมยอย 

6.  ควรมีการประเมินผลการทํางานเปนทมี
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

6.  ควรมีการจัดระบบการประเมินผลการทํางาน
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

7.  ควรมีการติดตอสื่อสารและใหขอมูลการ
ทํางานระหวางบุคลากรทีป่ฏิบัติงานรวมกัน 

7.  บุคลากรในทีมควรมีการติดตอสื่อสารและให
ขอมูลเพื่อใหทราบปญหาและความกาวหนาใน
ระหวางการปฏิบัติงาน   

 8.  ควรใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกดาน
ตาง ๆ  แกสมาชิกในทีมเพ่ือใหปฏิบัติงานอยางมี
ความสุขและเต็มศักยภาพ   

 9.  ควรลดปญหาความขัดแยงเสริมสราง
ความสัมพันธในการปฏิบตังิาน 

 
 จากตาราง  12  พบวา มีแนวทางที่สอดคลองกัน ไดแก ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวน

รวมในการปฏิบัติงานเปนทีม ควรมีการกระจายอํานาจในการทํางานตามความเหมาะสมของงานกับ
ความสามารถของแตละบุคคล  ควรมีการประสานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการทํางานเปน
ทีม  ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  ใหการยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในโรงเรียน ควรมีการประเมินผลการ
ทํางานเปนทีมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และควรมีการติดตอสื่อสารและใหขอมูลการทํางาน
ระหวางบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกัน  แนวทางที่ไมสอดคลองกัน ไดแก ควรใหคําแนะนําและอํานวย
ความสะดวกดานตาง ๆ  แกสมาชิกในทีมเพ่ือใหปฏิบัติงานอยางมีความสุขและเต็มศักยภาพ  และ
ควรลดปญหาความขัดแยงเสริมสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงาน 

 

ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรู 

  ผลการวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ตามระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ใน  5  ดาน  ดังตาราง  13 - 18 
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ตาราง 13 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม 
     ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  ในภาพรวม  5  ดาน 

 

แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง   

ระดับความคดิเห็น 

 SD แปลผล อันดับที่ 

1.  ดานการสรางบรรยากาศ 
2.  ดานการสรางวิสัยทศันและเปาหมาย 
     การทํางาน 
3.  ดานการคิดคนนวัตกรรมและ 
     การใชเทคโนโลยี 
4.  ดานการจูงใจในการทํางาน 
5.  ดานการปฏิบัติงานเปนทีม   

4.70 
 

4.53 
 

4.58 
4.57 
4.60 

0.40 
 

0.50 
 

0.45 
0.48 
0.46 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
 
5 
 
3 
4 
2 

รวม 4.60 0.46 มากที่สุด  

 
 จากตาราง 13 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความ

เปนองคการแหงการเรียนรู  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  (   = 4.60)  เม่ือพิจารณาในแตละ
ดานพบวา  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ดานการสรางบรรยากาศ  (   = 4.70)  รองลงมา  คือ  ดาน
การปฏิบัติงานเปนทีม  (   = 4.60)  ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  (   = 4.58)   
ดานการจูงใจในการทํางาน  (   = 4.57)  ตามลําดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ  ดานการ
สรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  (   = 4.53)   
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม 
     ความเปนองคการแหงการเรียนรู ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ดานการสรางบรรยากาศ    
     จําแนกเปนรายขอ 
 

แนวทางการสงเสริม                        
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 

 SD แปลผล อันดับ 
ดานการสรางบรรยากาศ     
1 ควรมีการจัดทําโครงการ  หรือกิจกรรม  ที่มุงสราง

คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิกเพื่อนําไปสูการ
สรางสรรคนวตักรรมและพฒันาศักยภาพอยางเปน
อิสระและตอเนื่อง 

 
 
 

4.66 

 
 
 

0.50 

 
 

 
มากที่สุด 

 
 

 
6 

2 บุคลากรในโรงเรียนตองใหความเอาใจใสตอความ
เปนมนุษย  เคารพในศักดิศ์รีซึ่งกันและกัน  มี
ความเสมอภาคเทาเทยีมกันไรซึ่งการแบงแยก 

 
 

4.69 

 
 

0.58 

 
 

มากที่สุด 

 
 
5 

3 ผูบริหารควรใหการสนับสนนุการมีสวนรวมในการ
ทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือสงเสริมให
ผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานไปสูเปาหมายที่ดีขึ้น 

 
 
4.83 

 
 
0.40 

 
 
มากที่สุด 

 
 

1 
4 ควรมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความรัก  ความ

หวงใย  และความผูกพันใหเกิดขึ้นระหวาง
บุคลากรในโรงเรียน 

 
 

4.65 

 
 

0.59 

 
 

มากที่สุด 

 
 
8 

5 ควรมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอตอ
ความตองการ  สะดวก  สะอาด  ใชประโยชนได
อยางทั่วถึง 

 
 

4.71 

 
 

0.52 

 
 

มากที่สุด 

 
 
2 

6 
 
 

บุคลากรควรเขามามีสวนรวมในการชวยกัน
รับผิดชอบดูแล  รักษา  พัฒนาใหมีความพรอมที่
จะใชงาน  มีความปลอดภัยอยูตลอดเวลา 

 
 

4.71 

 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 

 
 
2 

7 
 

ควรมีแหลงเรยีนรูที่หลากหลายพรอมที่จะให
นักเรียนไดศึกษา ใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพใน
ทุกๆ ดาน 

 
 

4.70 

 
 

0.57 

 
 

มากที่สุด 

 
 
4 

8 ผูบริหารควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู 

 
4.66 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

 
6 

 รวม 4.70 0.40 มากที่สุด  
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 จากตาราง  14  พบวา  ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความ
เปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการสรางบรรยากาศ  ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (   = 4.70)  
เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู  ผูบริหารควรใหการสนับสนุนการมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิกเพื่อ
สงเสริมใหผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานไปสูเปาหมายที่ดีขึ้น  อยูในระดับมากที่สุด  (   = 4.83)  
รองลงมา  คือ  บุคลากรควรเขามามีสวนรวมในการชวยกันรับผิดชอบดูแล  รักษา  พัฒนาใหมี
ความพรอมที่จะใชงาน  มีความปลอดภัยอยูตลอดเวลา  และควรมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอความตองการ  สะดวก  สะอาด  ใชประโยชนไดอยางทั่วถึง  (   = 4.71)  ควรมีแหลง
เรียนรูที่หลากหลายพรอมที่จะใหนักเรียนไดศึกษาคนควา สงเสริมความสามารถของนักเรียน      
ใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน  (   = 4.70)  บุคลากรในโรงเรียนตองใหความเอาใจใส
ตอความเปนมนุษย  เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  มีความเสมอภาคเทาเทียมกันไรซึ่งการ
แบงแยก  (   = 4.69)  ควรมีการจัดทําโครงการ  หรือกิจกรรม  ที่มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
บุคลากรในโรงเรียนเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอยางเปนอิสระและ
ตอเน่ืองผูบริหารควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  (   = 4.66)  และ
ควรมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความรัก  ความหวงใย  และความผูกพันใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากร
ในโรงเรียน  (   = 4.65)  ตามลําดับ   

 
 

ตาราง 15 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม 
     ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  ดานการสรางวิสัยทศันและ  
     เปาหมายในการทํางาน  จําแนกเปนรายขอ 

 

แนวทางการสงเสริม                        
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 

 SD แปลผล อันดับ 
ดานการสรางวิสัยทศันและเปาหมายในการทํางาน       
1 ในการสรางวสิัยทัศนของโรงเรียน  ควรจัดใหมีการ

ประชุมนําขอเท็จจริง  ความคิดเห็นของทุก ๆ  
ฝายที่เกี่ยวของมาเปนขอมูลใชในการตดัสินใจ 

 
 
4.60 

 
 

0.54 

 
 

มากที่สุด 

 
 
1 

2 ควรมีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรในโรงเรยีนได
แลกเปลีย่นวสิัยทัศนรวมกนั รับฟงและยอมรับ
เหตุผลเพื่อใชในการตัดสินใจ แกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 

 
 

4.46 

 
 

0.61 

 
 

มาก 

 
 
8 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

 แนวทางการสงเสริม                     
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 
  SD แปลผล อันดับ 
3 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารใหสมาชิกไดรับรู

ถึงวิสัยทศันและเปาหมายในการทํางานของ
โรงเรียนที่ตองการในอนาคต 

 
 

4.48 

 
 

0.61 

 
 

มาก 

 
 
7 

4 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเห็น
ความสําคัญและความจําเปนในการสรางวิสัยทศัน
และเปาหมายในการทํางานเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาปรับเปลี่ยนองคการ และมีการกระตุน
ใหสมาชิกมีความตองการเห็นความสําเรจ็ของ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

4.50 

 
 
 
 
 

0.63 

 
 
 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
 
 
6 

5 ผูบริหารควรมีการสนับสนุนหรือเสริมสราง
ความรูสึกการมีสวนรวมใหสมาชิกไดมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาองคการ 

 
 

4.56 

 
 

0.61 

 
 

มากที่สุด 

 
 
2 

6 ผูบริหารควรมีการกํากับ ตดิตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาเพื่อใหทราบปญหา
และหาทางแกไข มีความยืดหยุนในการทาํงาน  
มุงใหองคการบรรลุเปาหมาย 

 
 
 

4.51 

 
 
 

0.61 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
5 

7 ผูบริหารควรเห็นความสําคญัของสมาชิก  โดยการ
สรางความเชือ่ม่ันใหบุคลากรในโรงเรียนไดนํา
ความรูความสามารถมาใชในการขับเคลื่อนภารกิจ
ไปสูเปาหมายที่วางไว 

4.56 0.59 มากที่สุด 2 

8 ผูบริหารควรสรางวิสัยทศันและเปาหมายในการ
ทํางานที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

4.56 0.59 มากที่สุด 2 

 รวม 4.53 0.50 มากที่สุด  

 
  จากตาราง  15  พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความ
เปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด  (   = 4.53)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนว
ทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ในการสรางวิสัยทัศนของโรงเรียน  ควรจัดใหมี
การประชุมนําขอเท็จจริง  ความคิดเห็นของทุก ๆ  ฝายที่เกี่ยวของมาเปนขอมูลใชในการตัดสินใจ  
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อยูในระดับมากที่สุด  (   = 4.60) รองลงมาคือ ผูบริหารควรมีการสนับสนุนหรือเสริมสราง
ความรูสึกการมีสวนรวมใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารควรเห็น
ความสําคัญของสมาชิก  โดยการสรางความเชื่อม่ันใหสมาชิกในองคการไดนําความรูความสามารถ
มาใชในการขับเคลื่อนภารกิจไปสูเปาหมายที่วางไว  ผูบริหารควรสรางวิสัยทัศนและเปาหมายใน
การทํางานที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  (   = 4.56) ผูบริหารควรมีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาเพื่อใหทราบปญหาและหาทางแกไข มีความ
ยืดหยุนในการทํางาน  มุงใหองคการบรรลุเปาหมาย  (   = 4.51)  ผูบริหารกระตุนใหบุคลากร
ตระหนักเห็นความสําคัญและความจําเปนในการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และมีการกระตุนใหสมาชิกมีความตองการเห็นความสําเร็จของ
โรงเรียน  (   = 4.50)  สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรู  อยูในระดับมาก  คือ  ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารใหสมาชิกไดรับรูถึงวิสัยทัศนและ
เปาหมายในการทํางานของโรงเรียนที่ตองการในอนาคต  (   = 4.48)  และควรมีการจัดกิจกรรมให
บุคลากรในโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน รับฟงและยอมรับเหตุผลเพื่อใชในการตัดสินใจ 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น  (   = 4.46)  ตามลําดับ         
 
ตาราง 16 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม 
     ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  ดานการคิดคนนวัตกรรมและ  
     การใชเทคโนโลยี  จําแนกเปนรายขอ 
 

แนวทางการสงเสริม                        
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 

 SD แปลผล อันดับ 
ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี     
1 ควรมีการจัดอบรมใหบุคลากรมีความรูดาน

เทคโนโลยี  เพ่ือใหบุคลากรเขาใจความสามารถ
ของเทคโนโลยี รูวิธีการใชประโยชนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

 
 
 

4.64 

 
 
 

0.53 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
3 

2 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการใช
เทคโนโลยีอยางตอเน่ือง  มีการฝกหัดเพื่อ
ประยุกตใชงานที่หลากหลาย 

 
 

4.66 

 
 

0.52 

 
 

มากที่สุด 

 
 
2 

3 ผูบริหารควรจดัหางบประมาณ  จัดหาอุปกรณทาง
เทคโนโลยีมาใหบุคลากรใชเรียนรู  ชวยในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง 

 
 

4.75 

 
 

0.48 

 
 

มากที่สุด 

 
 
1 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

 แนวทางการสงเสริม                     
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 
  SD แปลผล อันดับ 
4 บุคลากรทุกคนควรใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางระบบ

ฐานขอมูล  รวมถึงการสรางระบบการติดตอสื่อสาร
ที่จะชวยใหทกุคนทราบขอมูลและใชในการ
ตัดสินใจในการทํางานได 

 
 
 

4.51 

 
 
 

0.52 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
6 

5 ผูบริหารควรสรางความตระหนักใหสมาชิกเห็น
ความสําคัญของการคิดคนนวัตกรรมและการใช
เทคโนโลยีโดยการกระตุนใหมีการใชงานอยาง
สม่ําเสมอ 

 
 
 

4.53 

 
 
 

0.54 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
5 

6 
 

ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชกิศึกษา   
ดูงาน  จากตัวอยางนวัตกรรมและการใช
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ จัดประกวดแขงขัน
นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในโรงเรยีน 

 
 
 

4.49 

 
 
 

0.65 

 
 
 

มาก 

 
 
 
8 

7 
 
 
 

ควรจัดบุคลากรที่มีความสามารถดานนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหคําแนะนํา  
ควบคุมดูแล  กํากับติดตามการใชงานอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

 
 
 

4.51 

 
 
 

0.65 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
6 

8 ควรมีการนําเทคโนโลยีมาคิดคนนวตักรรมใหม ๆ 
และนํานวตักรรมมาใชประโยชนในการเรียนการ
สอน 

 
 
4.55 

 
 
0.57 

 
 
มากที่สุด 

 
 

4 
 รวม 4.58 0.45 มากที่สุด  

 
   จากตาราง  16  พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด  (   = 4.58)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนว
ทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ในการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี    
ผูบริหารควรจัดหางบประมาณ  จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคลากรใชเรียนรู  ชวยในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง  อยูในระดับมากที่สุด  (   = 4.75)  รองลงมาคือ  ควร
มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง  มีการฝกหัดเพื่อประยุกต 
ใชงานที่หลากหลาย  (   = 4.66)  ควรมีการจัดอบรมใหบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยี  เพ่ือให
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บุคลากรเขาใจความสามารถของเทคโนโลยี รูวิธีการใชประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม   
(   = 4.64)  ควรมีการนําเทคโนโลยีมาคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ และนํานวัตกรรมมาใชประโยชนใน
การเรียนการสอน  (   = 4.55)  ผูบริหารควรสรางความตระหนักใหสมาชิกเห็นความสําคัญของการ
คิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีโดยการกระตุนใหมีการใชงานอยางสม่ําเสมอ  (   = 4.53)  
บุคลากรทุกคนควรใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางระบบฐานขอมูล  รวมถึงการสรางระบบการติดตอสื่อสารที่
จะชวยใหทุกคนทราบขอมูลและใชในการตัดสินใจในการทํางานได  ควรจัดบุคลากรที่มี
ความสามารถดานนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหคําแนะนํา  ควบคุมดูแล  กํากับติดตามการ
ใชงานอยางถูกตองและเหมาะสม (   = 4.51)  ตามลําดับ  สวนการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิก
ศึกษา  ดูงาน  จากตัวอยางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ จัดประกวดแขงขัน
นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในองคการ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (   = 4.49)          
 

ตาราง 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม 
     ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  ดานการจูงใจในการทํางาน    
     จําแนกเปนรายขอ 
 

แนวทางการสงเสริม                        
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 

 SD แปลผล อันดับ 
ดานการจูงใจในการทํางาน     
1 ผูบริหารควรกลาวยกยอง  ชมเชย  เม่ือบุคลากร

ปฏิบัติงานสําเร็จ 
 
4.67 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

 
1 

2 ผูบริหารควรมีการมอบของขวัญ  ของรางวัล     
ใหบุคลากร  เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเรจ็อยาง
เหมาะสม 

 
 
4.41 

 
 
0.72 

 
 
มาก 

 
 
7 

3 ผูบริหารควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
กับบุคลากรทีท่ํางานสําเร็จ 

 
4.58 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

 
5 

4 ควรมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค  ทัศนศึกษานอก
สถานที ่

 
4.39 

 
0.70 

 
มาก 

 
8 

5 
 

ผูบริหารควรใหแรงจูงใจตรงตามความตองการของ
บุคลากรแตละคนดวยความเหมาะสมและยุตธิรรม 

 
4.64 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

 
3 

6 ผูบริหารควรเขาใจและเอาใจใสตอบุคลากรทุกคน
อยางทั่วถึง 

 
4.66 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

 
2 
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ตาราง 17 (ตอ) 

 แนวทางการสงเสริม                     
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 
  SD แปลผล อันดับ 
7 ผูบริหารควรสรางความตระหนักและใหสมาชิกเห็น

ความสําคัญของตัวเองเพื่อใหทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จโดยการใหการยอมรับใน
ผลงาน และการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน 

 
 
 
4.56 

 
 
 
0.59 

 
 
 
มากที่สุด 

 
 
 

6 
8 ผูบริหารควรมีการจูงใจที่หลากหลาย  ในการ

ทํางาน 
 

4.61 
 

0.56 
 

มากที่สุด 
 

4 
รวม 4.57 0.48 มากที่สุด  

 

   จากตาราง  17  พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม 
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการจูงใจในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด        
(   = 4.57)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ในดานการจูงใจในการทํางาน  ผูบริหารควรกลาวยกยอง  
ชมเชย  เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จ  อยูในระดับมากที่สุด  (   = 4.67)  รองลงมาคือ ผูบริหาร
ควรเขาใจและเอาใจใสตอบุคลากรทุกคนอยางทั่วถึง (   = 4.66)  ผูบริหารควรใหแรงจูงใจตรงตาม
ความตองการของบุคลากรแตละคนดวยความเหมาะสมและยุติธรรม  (   = 4.64)  ผูบริหารควรมี
การจูงใจที่หลากหลายในการทํางาน  (   = 4.61)  ผูบริหารควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
กับบุคลากรที่ทํางานสําเร็จ  (   = 4.58)  ผูบริหารควรสรางความตระหนักและใหสมาชิกเห็น
ความสําคัญของตัวเองเพื่อใหทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  โดยการใหการยอมรับในผลงาน 
และการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน  (   = 4.56)  ตามลําดับ  สวนระดับความคิดเห็น  อยูในระดับ
มาก  คือผูบริหารควรมีการมอบของขวัญ  ของรางวัลใหบุคลากร เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จ
อยางเหมาะสม (  = 4.41) และควรมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค  ทัศนศึกษานอกสถานที่   
(   = 4.39)    
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ตาราง 18 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม 
     ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  ดานการปฏิบัติงานเปนทีม    
     จําแนกเปนรายขอ 
 

แนวทางการสงเสริม                        
ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ระดับความคดิเห็น 

 SD แปลผล อันดับ 
ดานการปฏิบัติงานเปนทีม     
1 ผูบริหารควรมีการสงเสริมการทํางานดวยระบบทีม

โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ทํางานสมาชิกไดรวมมือ  มีการทํางานทั้งเปนทีม
และเครือขาย 

 
 

 
4.59 

 
 
 

0.54 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
4 

2 ผูบริหารควรมีการกระจายอํานาจในการทํางาน  
มอบหมายงาน  ใหสมาชิกไดรับผิดชอบงานตาม
ความสามารถ  และมีความเหมาะสมของแตละ
บุคคล   

 
 
 

4.62 

 
 
 

0.51 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 
3 

3 ในการปฏิบตังิานควรมีการวางแผนการทาํงาน  
ประสานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการ
ทํางาน 

 
 

4.65 

 
 

0.52 

 
 

มากที่สุด 

 
 
2 

4 ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณการทํางานใหสมาชิกไดมี
ประสบการณการทํางานที่หลากหลาย 

 
 

4.55 

 
 

0.54 

 
 

มากที่สุด 

 
 
7 

5 ผูบริหารควรยอมรับในการตัดสินใจของทีม
ปฏิบัติงาน 

 
4.54 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

 
8 

6 บุคลากรในทมีปฏิบัติงานควรมีการติดตอสื่อสาร
และใหขอมูลกันในระหวางการทํางาน 

 
4.67 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

 
1 

7 ควรมีการจัดระบบการประเมินผลการทํางานอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 
4.59 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

 
4 

8 ควรมีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนทีมที่
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
4.58 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

 
6 

 รวม 4.60 0.46 มากที่สุด  
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   จากตาราง  18  พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความ
เปนองคการแหงการเรียนรู  ดานการปฏิบัติงานเปนทีม  ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  (   = 4.60)  
เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู ในดานการปฏิบัติงานเปนทีม บุคลากรในทีมปฏิบัติงานควรมีการ
ติดตอสื่อสารและใหขอมูลกันในระหวางการทํางาน  อยูในระดับมากที่สุด  (   = 4.67)  รองลงมาคือ  
ในการปฏิบัติงานควรมีการวางแผนการทํางาน  ประสานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการ
ทํางาน  (   = 4.65)  ผูบริหารควรมีการกระจายอํานาจในการทํางาน  มอบหมายงาน  ใหสมาชิกได
รับผิดชอบงานตามความสามารถ  และมีความเหมาะสมของแตละบุคคล  (   = 4.62)  ผูบริหารควร
มีการสงเสริมการทํางานดวยระบบทีมโดยจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการทํางานสมาชิกได
รวมมือ  มีการทํางานทั้งเปนทีมและเครือขาย  ควรมีการจัดระบบการประเมินผลการทํางานอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  (   = 4.59)  ควรมีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนทีมที่สงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู  (   = 4.58)  ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการ
ทํางานใหสมาชิกไดมีประสบการณการทํางานที่หลากหลาย  (   = 4.55)  และผูบริหารควรยอมรับ
ในการตัดสินใจของทีมปฏิบัติงาน  (   = 4.54)  ตามลําดับ 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

  

 สรุปผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  
ของโรงเรียนนาหลวง สํานกังานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดสรุปไวโดยลําดับ  ดังนี้ 
  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 
  2.  ประชากร 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
  5.  สรุปผลการวิจัย 
  6.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

1.  ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยมีความมุงหมายดังนี้  คือ 
   1. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียน       
นาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัด  
   2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร   

 

2.  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวยประชากร  3  ชุด   ดังนี้ 

 กลุมที่  1  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  ไดแก  ผูอํานวยการ  จํานวน  1  
คน  รองผูอํานวยการ  จํานวน  4  คน  รวมทั้งหมด  5  คน   
 กลุมที่  2  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบการสนทนากลุมยอยเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม  ไดแก  ครูผูสอน  จํานวน   81  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน  9  คน  
ผูปกครอง  จํานวน  9  คน  และนักเรียน  จํานวน  9  คน    รวมทั้งหมด  108  คน   

กลุมที่  3  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  ไดแก  ครูผูสอน  จํานวน   81  คน   
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3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้  มี  3  ฉบบั  คือ 
   ฉบับที่  1  แบบสัมภาษณเจาะลึกชนิดมีโครงสราง  ใชสัมภาษณสายผูบริหาร
ประกอบดวย  ผูอํานวยการ  จํานวน  1  คน  รองผูอํานวยการ  จํานวน  4  คน  แบบสัมภาษณ   
มีอยู  2  ตอน  ดังนี้คือ 
    ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  ประกอบดวย  ชือ่ผูสัมภาษณ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน  และสาระการเรียนรูที่สอน 
    ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณเกีย่วกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ฉบับที่  2  บันทึกการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  ใชสนทนากลุมยอยกับครู  
จํานวน  81  คน  คณะกรรมการสถานศกึษา  จํานวน  9  คน  ผูปกครอง  จํานวน  9  คน  และ
นักเรียน  จํานวน  9  คน  แบบสนทนากลุมยอยมี  2  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  ประกอบดวย  ชือ่ผูรวมสนทนากลุม  ระดับการศึกษา  
    ตอนที่  2  แบบสนทนากลุมยอย  เกี่ยวกบัแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ฉบับที่  3  แบบสอบถามความเหมาะสมตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือสรุปตามความคดิเห็นจากการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  จากครู
ทั้ง  9  กลุม  จํานวน  81  คน  ทั้ง  5  ดาน  รวมมีคําถาม  40  ขอ  เปนแบบอัตราสวน
ประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert) 
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีดําเนินการตามลําดับขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความรวมมือ
ไปยังผูบริหารโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเก็บขอมูลจาก
ผูบริหาร  ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  และนักเรียน   
 4.2  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ดําเนินการวิเคราะหเน้ือหา (Content  
Analysis)  นํามาสรุปเปนประเด็นตามแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนนาหลวง  ใน  5  ดาน 
 4.3  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมยอย (Focus Group)  ดําเนินการวิเคราะห
เน้ือหา  (Content  Analysis)  นํามาสรุปประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนนาหลวง  ใน  5  ดาน 
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 4.4  นําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย  (Focus  group)  
มาหาความสอดคลอง  สรุปเปนรายดาน  และรายขอ  นําเสนอแบบพรรณนาความเชิงเน้ือหา 
    4.5  นําแบบสอบถามความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการ
เ รียนรู   ตามความคิดเห็นของครูผู สอนโรงเ รียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุ งครุ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ใน  5  ดาน  รวมมีคําถาม  40  ขอ  แลวนํามาดําเนินการวิเคราะหขอมูล   
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  เพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู           
โดยภาพรวม  รายดาน และรายขอ  เพ่ือนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย และแปลผล 

 

5.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสรปุผลไดดังนี้ 

 1.  การศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  
สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกเปนรายดาน  ดังนี้ 
  1.1  ดานการสรางบรรยากาศ  พบวา  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสราง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรใหเขามามีสวนรวมในการทํางาน  ยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  ผูบริหารควรเห็นความสําคัญของบุคลากร  ควรจัดอบรม  สัมมนาใหโอกาสสรางความมั่นใจ
และความเชื่อม่ันในการทํางานเพื่อสงเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับความสามารถโดยจัดแหลงเรียนรูที่ทันสมัยเพียงพอตอความตองการ สามารถใช
ประโยชนไดอยางคุมคา 
  1.2  ดานการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  พบวา  โรงเรียนควรมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนไดเขามามีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการ
สรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  มีการ
ประชาสัมพันธขาวสารขอมูล กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหทราบปญหา  
ความกาวหนา  เพ่ือหาทางแกไขและพัฒนา  โดยจะตองกระตุนใหบุคลากรตระหนักเห็นความ
จําเปน  และความสําคัญ  ของวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานวาเปนเครื่องมือที่ทําใหโรงเรียน
ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
  1.3  ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี พบวา โรงเรียนควรจัดอบรม
ปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน  ใหคําแนะนําดูแล  เพ่ือพัฒนาทักษะการใช การสรางสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม ๆ  จัดหางบประมาณสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการใหเกิด
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  จนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญในการคิดคน
นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในทุก ๆ  ดาน 
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  1.4  ดานการจูงใจในการทํางาน  พบวา  ผูบริหารควรกลาวยกยอง ชมเชย  มอบ
ของขวัญ  ของรางวัล  ควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน จัดทัศนศึกษา พบปะสังสรรค  
มีความยุติธรรม  มีความเขาใจและเอาใจใสตอ กับบุคลากรทุกคนอยางทั่วถึง  และผูบริหารควร
สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของตนเอง  และงานที่ไดรับมอบหมาย   
  1.5 ดานการปฏิบัติงานเปนทีม พบวา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมการมี สวนรวม  
เชื่อมโยงติดตอสื่อสาร ใหขอมูล  ประสานความสัมพันธ  ลดความขัดแยง  ยอมรับและรับฟงความ
คิดเห็นของผู อ่ืน  มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  มีการกระจายอํานาจตาม
ความสามารถและความเหมาะสม  มีการประเมินผลการทํางาน  แนะนําและอํานวยความสะดวก
ดานตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานในทีม 

  2.  การศึกษาระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนของโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ   สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ทั้ง  5  ดาน  พบวา  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   เม่ือพิจารณาในแตละ
ดานพบวา  ดานที่มีคาเฉลีย่เปนอันดับแรก  คือ  ดานการสรางบรรยากาศ  รองลงมาคือ  ดานการ
ปฏิบัติงานเปนทีม  ดานการคิดคนนวตักรรมและการใชเทคโนโลยี  ดานการจูงใจในการทํางาน  
ตามลําดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทายคือ  ดานการสรางวิสัยทศันและเปาหมายในการ
ทํางาน 
 

6.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
    จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนา
หลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ สังกัดกรุงเทพมหานคร  สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังนี้ 
   1.  แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ใน  5  ดาน  ไดแก   
  1.1  ดานการสรางบรรยากาศ พบวา มีแนวทางคือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรใหเขามามีสวนรวมในการทํางาน ยอมรับ และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน  ผูบริหารควรเห็นความสําคัญของบุคลากร ควรจัดอบรม สัมมนาใหโอกาส
สรางความมั่นใจและความเชื่อม่ันในการทํางานเพื่อสงเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพที่
หลากหลายและเหมาะสมกับความสามารถ  โดยจัดแหลงเรียนรูที่ทันสมัยเพียงพอตอความตองการ  
สามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา แนวทางดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
มิใชจากฝายใดฝายหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งจะทําใหสําเร็จได  แตจะตองอาศัยความเปนนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน  โดยจะตองมีผูนําที่จะตองคํานึงถึงความมุงหมายขององคการเปนหลักควบคูไปกับการ
เห็นความสําคัญของบุคลากร ตัวผูบริหารจะตองมีพฤติกรรมที่เอ้ือหรือสงเสริมใหบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรูความสามารถ และนําความรูนั้นมาใชประโยชน
ตอการทํางานและเกิดเปนองคการที่สงเสริมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ  
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สมคิด ชุมนุมพร  (2549:  92) ที่กลาววาผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถมี
พฤติกรรมที่เอ้ือตอการสงเสริมใหสมาชิกไดพัฒนาตนเองโดยการใหความรู  จัดอบรม  จัด
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระดมความคิด  มีการเสริมแรง  จัดสภาพแวดลอม  จัด
บรรยากาศ  จัดหาเทคโนโลยี  และการสนับสนุนทรัพยากร   
  1.2  ดานการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  พบวา  โรงเรียนควรมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนไดเขามามีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการ
สรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  มีการ
ประชาสัมพันธขาวสารขอมูล  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหทราบปญหา  
ความกาวหนา  เพ่ือหาทางแกไขและพัฒนา  โดยจะตองกระตุนใหบุคลากรตระหนักเห็นความ
จําเปน  และความสําคัญ  ของวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานวาเปนเครื่องมือ  ที่ทําให
โรงเรียนไปสูเปาหมายที่กําหนดไวทั้งนี้ผูบริหารตองมองวาวิสัยทัศนคือภาพในอนาคตที่ผูนําและ
สมาชิกในโรงเรียนจะตองกําหนดเปาหมายที่เชื่อมโยงกับภารกิจ คานิยม และความเชื่อ เขาดวยกัน
แลวมุงสูเปาหมายที่ตองการอยางชัดเจน  ดวยพลังความรวมมือที่มีความเปนไปได เปนการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนโดยจะตองทําใหสมาชิกในโรงเรียนทุกคนรูวาแตละคนมีความสําคัญตอ
การมุงไปสูเปาหมายปลายทาง  รูวาจะตองทําอะไร  ทําไมตองทํา ทําอยางไร และทําเมื่อใด  ตอง
กระตุนใหสมาชิกรูสึกสนใจ  มีความผูกพัน  มุงม่ันปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย  เกิด
ความหมายในชีวิตการทํางาน  มีการทํางานอยูอยางมีเปาหมาย  ดวยความภูมิใจและทุมเทเพื่อ
คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ  มีการกําหนดมาตรฐานในการทํางานเพื่อคุณภาพของโรงเรียนที่ดี  ทํา
ใหโรงเรียนเจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุก ๆ  ดาน  วิสัยทัศนที่สงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรูจะตองมีมุมมองในอนาคตสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทุก ๆ  ดาน  ซึ่ง
จะตองเกิดจากความคิดริเริ่มของผูนําและสมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน  มี
สาระครบถวนและชัดเจน  เขาใจงาย  มีพลังดลใจ  มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่มุงไปสู
เปาหมายชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับ  สมพงษ ลาสอน  (2550:  บทคัดยอ)  ที่กลาวไววา  แนว
ทางการสงเสริมรูปแบบความคิดขององคการแหงการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงโครงสราง
ตามหลักวิชา มีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในสถานศึกษา มีอยู 7 ขั้นตอน 30 แนวทาง 
ไดแก 1. ขั้นกระตุนการคิดอยางสรางสรรค และคิดสิ่งใหม ๆ ประกอบดวย 7 แนวทาง เชน สราง
นิสัยใหบุคลากรในสถานศึกษามีความกระตือรือรน  2. ขั้นสงเสริมการนําเอาความคิดไปสูการ
ปฏิบัติจริง ประกอบดวย 7 แนวทาง เชน กําหนดทิศทางใหบุคลากรในสถานศึกษามีรูปแบบ
ความคิดที่พรอมจะเขาใจบทบาทตนเอง และองคการ 3.  ขั้นปลูกฝงการวิเคราะหขอมูล ตามสภาพ
จริง ประกอบดวย 3 แนวทาง เชน สรางบรรยากาศใหบุคลากรในสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมทั้งปรับเปลี่ยนการทํางาน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคการอยางตอเน่ือง 4. ขั้นระดม
ความคิดเห็น ประกอบดวย 5 แนวทาง เชน ชี้นําใหบุคลากรในสถานศึกษามองไปขางหนา มอง
อนาคต และมองภาพรวมขององคการ 5.  ขั้นฝกฝนใหเกิดทักษะการสรุปผล ประกอบดวย  
2 แนวทาง เชน ฝกฝนใหบุคลากรในสถานศึกษาสรุปความคิดเห็นของสมาชิกเปนแนวคิดของ 
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องคการ 6. ขั้นเสริมสรางความเชื่อม่ัน ประกอบดวย 4 แนวทางเชน สรางความเชื่อม่ันใหบุคลากร
ในสถานศึกษาเกิดความเชื่อตามที่ไดศึกษา จากตํารา การอภิปรายพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู วา
องคการมีการพัฒนาจริง 7.  ขั้นกําหนดใหปฏิบัติตามความเชื่อม่ันประกอบดวย 2 แนวทาง เชน 
กําหนดวิธีการใหบุคลากรในสถานศึกษามีการรวมมือรวมคิด และปฏิบัติตามความเชื่อที่ไดศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุย สนทนา อภิปราย และสรุปผลจากพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง 
  1.3  ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  พบวา  มีแนวทางคือ โรงเรียน
ควรจัดอบรมปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน  ใหคําแนะนําดูแล เพ่ือพัฒนาทักษะการใช การสรางสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ  จัดหางบประมาณสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความ
ตองการใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  จนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญใน
การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีในทุก ๆ  ดาน  ทั้งน้ีผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งในการสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การที่ผูบริหารยึดติดกับแนวทางการบริหารแบบ
เกาๆ  เน่ืองจากขาดทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  จึงทําใหขาดแนวทางในการพัฒนา 
หรือตามไมทันขาวสารในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรม ก็คือ การทําสิ่งใหมขึ้นมา หรือ 
ปรับปรุงสิ่งเกาใหดีขึ้น ความสําคัญของนวัตกรรมก็เพ่ือใหทันในโลกยุคโลกาภิวัฒนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยีและสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม นวัตกรรมนับวามีความสําคัญตอการศึกษา  ทั้งน้ีเน่ืองจากในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ในทุกดานอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะ อยางยิ่ง  ความกาวหนาทั้งดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
การศึกษาจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยูเดิม  เพ่ือใหทันสมัยตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งเพื่อแกไขปญหาทางดาน
การศึกษาบางอยางที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา
จึงจําเปนตองมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาทางดานการศึกษาในบาง
เร่ือง  เชนปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจํานวนผูเรียนที่มากขึ้น  การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  การผลิต
และการพัฒนาสื่อใหม ๆ  ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนใหเพ่ิมมากขึ้นดวยระยะเวลา
ที่สั้นลง  การใชนวัตกรรมมาประยุกตในระบบการบริหารจัดการดานการศึกษาก็มีสวนชวยใหการใช
ทรัพยากรการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับ  สมพงษ ลาสอน  (2550:  92)  ที่
กลาวไววา  ผูบริหารเปนผูรับรูปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทั้งความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรงจากมิติดานเศรษฐกิจ  การคา  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรม  ทําใหผูบริหารตองพัฒนา
บุคลากรขององคการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของแตละบุคคล  กลุม  และของ
องคการ  เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานขององคการประสบความสําเร็จ  สามารถเขาไปสูเปาหมายของ
องคการได  และสอดคลองกับ  ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน  (2548:  3-4)  ที่กลาวไววา  องคการที่จะมีขีด
ความสามารถในการแขงขันและอยูรอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมและกระแสการ
แขงขันที่เขมขนนั้น  ผูบริหารตองมีมุมมองที่ยาวไกลไปในอนาคต  เตรียมพรอมสําหรับการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
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  1.4  ดานการจูงใจในการทํางาน  พบวา  มีแนวทาง  คือผูบริหารควรกลาวยกยอง  
ชมเชย  มอบของขวัญ  ของรางวัล  ควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน  จัดทัศนศึกษา  พบปะ
สังสรรค  มีความยุติธรรม   มีความเขาใจและเอาใจใสตอ กับบุคลากรทุกคนอยางทั่วถึง  ผูบริหาร
ควรสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของตนเอง  และงานที่ไดรับมอบหมาย  ทั้งนี้  
สถานศึกษาที่จะพัฒนาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรูไดนั้นตองประกอบไปดวยองคประกอบ
แหงความสําเร็จ  3  ประการคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และ ความพึงพอใจ ของผูปฏิบัติงาน  
ผูที่จะมีสวนผลักดันใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายไดนั้นก็คือสมาชิกในโรงเรียนน่ันเอง โดยผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูกํากับ  ติดตาม  บทบาทของผูบริหาร  คือการทําอยางไรใหขาราชการครู  และ
บุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ทํางานใหบรรลุเปาประสงคสําเร็จได ประการสําคัญที่
ผูบริหารจะละเลยเสียไมไดก็คือ  จะตองรูจักวิธีการสรางแรงจูงใจใหกับราชการครู ผูใตบังคับบัญชา  
ผูรวมจัดการศึกษาในการพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียน  ขาราชการครู ถือวามีความสําคัญมาก 
ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับลูกศิษย  เติบโตและพัฒนาเปนสมาชิกของชุมชน  สังคมที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม มีคานิยมอันพ่ึงประสงคและสามารถดําเนินชีวิตอยูสังคมไดอยางมีความสุข  
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน  ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดกับขาราชการครู  รวมไปถึงผู
รวมพัฒนาการศึกษาทํางานเชิงคุณภาพไดประสิทธิภาพภายในโรงเรียน  และนํามาใชเม่ือตองการ
แกปญหา  ปรับปรุงพัฒนาแรงจูงใจในโรงเรียน  ใชในการเสริมสรางทีมงานของการบริหารเพื่อ
ปฏิรูปโครงสรางโรงเรียนตอไป  ซึ่งหลักการสรางแรงจูงใจคือ  ผูบริหารจําเปนตองคํานึงถึงความ
ตองการทางดานรางกาย  ความปลอดภัย  ความตองการทางสังคม  การมีชื่อเสียง  และ
ความสําเร็จตามความนึกคิด  ของผูใตบังคับบัญชา  ที่สอดคลองกับแนวคิดของ  ดาเวนพอรท  
(ศิระ โอภาสพงษ.  2543: 41)  ที่กลาวไววา  คนที่มีความพึงพอใจในงานยอมทํางานดีขึ้น มีความ
เชื่อมโยงกันระหวางรางวัลกับผลปฏิบัติงาน  และความพึงพอใจในงานไมใชที่มาของการมีผล
ปฏิบัติงาน  สิ่งที่พวกเขาคนพบคือรางวัลในรูปแบบตางๆ และมีปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหคนทํางาน
พรอมทํางานมากขึ้น มีผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการที่แรกคือ  ความสุขใจในงาน
อยางแทจริง  ไดแก ความนาสนใจของงาน ความทาทาย  ความหลากหลาย  อิสรภาพ การควบคุม  
การสรางสรรค ความสนุก  การสมาคม และพึงพอใจในคุณคา  ประการที่สอง  คือโอกาสเติบโต
กาวหนา  ไดแก ความกาวหนา  โอกาสในการเปนผูนํา  สิ่งเพิ่มพูนทุนมนุษย เชน การศึกษา การ
ฝกอบรมอยางเปนทางการ การเรียนรูอยางไมเปนทางการ  ประการที่สาม  คือการยอมรับใน
ความสําเร็จที่ทําได  ไดแก ความพึงพอใจ รางวัล การยอมรับดานวิชาชีพ การยอมรับจากองคการ 
การยอมรับในแวดวงวิชาชีพเดียวกัน  การยอมรับของชุมชน  การยอมรับจากสาธารณชน เกียรติ
คุณ  และความนับถือ  ประการสุดทาย  คือ  เงินรางวัล ไดแก คาจางพื้นฐาน  เงินจูงใจ  โบนัส 
คอมมิชชั่นหรือคานายหนา  แผนเกษียณอายุ  หลักทรัพย  สวัสดิการสังคมและสุขภาพ  การหยุด
พักรอน การสนับสนุนงานและชีวิต  และสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑาธิณี สิงหรัญ   
(2545.  บทคัดยอ)  กลาววา  แนวทางในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ไดแก สรางความ
ตระหนักแกครูและนักเรียนในคุณคาของงาน นิเทศเพื่อสรางความรูความเขาใจในหนาที่รับผิดชอบ
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ในงาน ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําแฟมผลงานบุคคล ชมเชยผลการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล จัดสวัสดิการตามกําลังความสามารถของโรงเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีในหมู
คณะ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณการทํางาน พัฒนาสถานที่
และ สิ่งอํานวยความสะดวก ใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติการจัดกิจกรรม สรางความสามัคคี 
ในหมูคณะ 
  1.5  ดานการปฏิบัติงานเปนทีม พบวา มีแนวทางคือโรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริม
การมี  สวนรวม  เชื่อมโยงติดตอสื่อสาร ใหขอมูล ประสานความสัมพันธ  ลดความขัดแยง  ยอมรับ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  มีการกระจายอํานาจ
ตามความสามารถและความเหมาะสม  มีการประเมินผลการทํางาน  แนะนําและอํานวยความ
สะดวกดานตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานในทีม ทั้งนี้การปฏิบัติงานเปนทีมจะตองขึ้นอยูกับ
ความสามารถสองอยางเปนสําคัญ  คือสามารถในการใชวิชาความรู  สามารถในการประสาน
สัมพันธกบัผูอ่ืน ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป  จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย  สุจริต
ใจ  ดวยความคิด  ความเห็นที่เปนอิสระ  ปราศจากอคติ  และดวยความถูกตอง  ตามเหตุตามผล
ดวย  จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน  ดังคํากลาวของ
ผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวงวา  “การทํางานไมจําเปนตองเปนอัจฉริยะ   ไมจําเปนตองเหนือผูอ่ืน 
แตขอใหทํางานรวมกับเขาได งานนั้นก็จะสําเร็จ”  (ถวัลย  มหิมา.  2554:  สัมภาษณ) การทํางาน
เกงคนเดียว   เกงไดไมนาน  จึงควรเอาความเกงของแตละคนมารวมกัน  ก็จะทําใหงานประสบ
ความสําเร็จ  การทํางานเปนทีมจะเปนประโยชนสูงสุดของการปฏิบัติงานในโรงเรียน  และมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จมากกวาการทํางานคนเดียว  แตการสรางทีมงานนั้นตองใช เวลา ในการพัฒนา
บุคคล  และพัฒนาทีมงานพอสมควร จึงจะเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
สมใจ อุนสําราญ  (2546: 36)  กลาววา  ในการปฏิบัติงานเปนทีมน้ี ปจจัยที่มีความสําคัญไดแก
ความพึงพอใจในทีมซ่ึงสามารถสรางไดโดยการเปดกวางทางความคิดและมุมมอง สรางคุณคาของ
ทีมใหอยูเหนือกวาคุณคาของบุคคล และสรางทีมใหเปนที่ผสมผสานกันของสมาชิก สงเสริมใหมีการ
พูดคุยถกเถียง ซักถามกันอยางกวางขวาง เปดโอกาสใหคนไดใสใจความคิดเห็นของเขาลงไปใน
พันธกิจเปาหมาย และกระบวนการทํางาน ขององคการ เปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมกัน
เปนทีมใชการเรียนรูในทีมชวยสรางสรรคความเชื่อ คานิยม เปาประสงค และโครงสรางขององคการ
ตลอดจนสรางความสมดุลระหวางงาน ที่ทํากับการเรียนรูในขณะทํางาน  ควรมีการประเมินผลการ
ทํางานเปนทีมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ควรมีการติดตอสื่อสาร ใหขอมูลการทํางานระหวาง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกัน  ควรใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกสมาชิกในทีม
เพ่ือใหปฏิบัติงานอยางมีความสุขและเต็มศักยภาพ  และลดปญหาความขัดแยงเสริมสราง
ความสัมพันธในการปฏิบัติงานในทีม      

    2.  ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ทั้ง  
5  ดาน  ไดแก  การสรางบรรยากาศ  การสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  การคิดคน
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นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  การจูงใจในการทํางาน  และการปฏิบัติงานเปนทีม พบวา  
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  แสดงวาครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางทั้ง  5  ดาน  วาเปน
แนวทางที่จะชวยสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนนาหลวงเปน
โรงเรียนขนาดใหญ  เปนโรงเรียนตนแบบของกรุงเทพมหานคร  มีบุคลากรจํานวนมาก  จําเปนตอง
มีกระบวนสงเสริมการบริหารจัดการเพื่อขยายขีดสมรรถนะของโรงเรียนในการสรางผลงานที่มุงสู
ความสําเร็จในอนาคต  การยกระดับโรงเรียนใหมีความเปนเลิศโดยบุคลากรทุกคนรวมกันเรียนรู
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงานเนน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน  ตองสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดแกโรงเรียน  สรางความรวมมือของบุคลากรทุกคน
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาปฏิบัติงานรวมกัน  ทําใหงานนั้นเกิดประโยชนสูงสุด
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2548: 3-4)  ที่กลาววา องคการที่จะมีขีด
ความสามารถในการแขงขันและอยูรอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมและกระแสการ
แขงขันที่ดุเดือดเขมขนนั้น ผูบริหารตองมีมุมมองที่ยาวไกลไปในอนาคตเตรียมพรอมสําหรับการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผูบริหารควรระดมสติปญญาและความคิดของบุคลากรใน
องคการ เพ่ือชวยกันกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคการ โดยการเปลี่ยนแปลงตองมุงเนนที่
อนาคตขององคการเปนสําคัญ  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
  2.1  ดานการสรางบรรยากาศ  พบวา  ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม
ความเปนองคการแหงการเรียนรูตามความคิดเห็น  ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  แสดงวาการ
สรางบรรยากาศมีความสําคัญมากตอการเรียนรูในโรงเรียน  เน่ืองจากคนที่ทํางานอยูในโรงเรียน
ไมไดทํางานอยูในความวางเปลา  แตการทํางานอยูภายใตการกํากับ  ควบคุมของบางสิ่งบางอยาง  
ตั้งแตผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน  กฎระเบียบ  โครงสรางการบริหารงาน  ตลอดจนสิ่งตาง ๆ  
ภายในโรงเรียนที่มองไมเห็นหรือจับตองไมได  แตความรูสึกสามารถรับรูได  เม่ือบรรยากาศดีผูที่
ทํางานก็จะทํางานดวยความสุข  ทํางานไดเต็มศักยภาพของตนเอง  การสรางบรรยากาศในโรงเรียน
มีความสําคัญตอผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนดวยเหตุผลสามประการ คือประการแรก 
บรรยากาศองคการบางอยาง ทําใหผลการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งดีกวาบรรยากาศอื่นๆ 
ประการที่สองผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของพวกเขา หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งแผนก
งานของพวกเขาเองภายในองคการ และประการที่สาม ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ 
ปรากฏวาจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและความพอใจของบุคคลในองคการ (สมยศ นาวีการ. 
2538:  8-10)  สอดคลองกับงานวิจัย ของ สมคิด สรอยน้ํา (2548)  ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนา
ตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนพ้ืนฐาน
ในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการไดทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงเรียน ควรเปน 
องคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  แนวทางที่มีระดับ
ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของครูผูสอน  อยูในระดับมากที่สุด  ผูบริหารควรใหการสนับสนุน
การมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิกเพื่อสงเสริมใหผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานไปสูเปาหมายที่
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ดีขึ้น ทั้งน้ีผูบริหารพึงสงเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนแบบเปดมากกวาบรรยากาศองคการแบบ
ปด ซึ่งผูบริหารตองรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากครู  ใหความจริงใจ  ใหการยกยองนับ
ถือ ใหผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนไดเขามามีสวนรวมในการทํางาน  ทําใหผูเขามารวมงานมี
ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่มีคุณคาตอโรงเรียน  รูสึกเปนเจาของและจงรักภักดีตอโรงเรียน
ทํางานเต็มศักยภาพ  ทําใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  วรรณทนีย       
สุขวิบูลย  (2548:  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจ  และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารจํากัด  (มหาชน)  สํานักงานใหญพบวา  
บรรยากาศองคการทั้ง  9  ดาน  ซึ่งประกอบดวย  โครงสรางองคการ  ความรับผิดชอบและความทา
ทาย  ความอบอุน  การสนับสนุน  การใหรางวัลและการลงโทษ  ความขัดแยงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และความเสี่ยง  มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานทั้ง  5  ดาน  คือลักษณะงานที่ทํา  การยอมรับ
นับถือ  ความสําเร็จในงาน  ความรับผิดชอบและความกาวหนาในอาชีพ  จึงสงผลใหความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูในเรื่องของ
การจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความรักความหวงใยและความผูกพันใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากรใน
โรงเรียนและแนวทางเรื่องการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิกอยู
ในระดับที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยรวมในดานการสรางบรรยากาศ  ซึ่งอาจเนื่องจากครูมีความคิดเห็นวาการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเปนสิ่งไมจําเปนแตหากบรรยากาศที่ดีจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยกลไกของ
ความเขาใจ  การมีน้ําใจ  สรางความสัมพันธอันดีตอกัน  การที่ไดอยูรวมกันทํางานมีความคิดเห็น
และเปาหมายในการทํางานที่มีทิศทางเดียวกันนําไปสูการคิดแบบสรางสรรคและเกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานอยางเปนอิสระและตอเนื่อง  โรงเรียนจึงพัฒนาไปสูความเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางยั้งยืนในที่สุด   
  2.2  ดานการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน พบวา ระดับความเหมาะสมของ
แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูตามความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด  ทั้งนี้การมีวิสัยทัศน เปนการสรางทัศนะของความรวมมือกันอยางยึดม่ันของบุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาพในอนาคต  และความตองการที่จะมุงไปสูความปรารถนารวมของบุคลากร
ทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาพในอนาคต มีมุมมองรวมกันเกี่ยวกับปรากฏการณแหงความเปลี่ยนแปลง
และอนาคตของโรงเรียน  เพ่ือชวยใหบุคลากรเกิดการยอมรับยินยอมพรอมใจและใหขอผูกพันตอ
จุดมุงหมายในการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ  บุปผา พวงมาลี  
(2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายพยาบาล : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบดานการสรางวิสัยทัศน
รวมกัน (Shared vision) อยูในระดับมาก  สวนใหญทราบเปาหมายที่ชัดเจนของหนวยงาน รวมมือ
รวมใจกันทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายที่บุคลากรและฝายการพยาบาลตองการบุคลากรสามารถ
ปรับเปลี่ยนภาพอนาคตของตนเองใหสอดคลองกับของหนวยงาน มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนของ
ตนเองกับเพ่ือนรวมงาน ในขณะเดียวกันหนวยงานก็เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงวิสัยทัศนรวมกัน
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อยูในระดับมาก แสดงวาบุคลากรของฝายการพยาบาลมีความปรารถนาและมุมมองรวมกันพรอมที่
จะเปลี่ยนแปลงองคการไปสูจุดมุงหมายเดียวกันทั้งองคการอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา  แนวทางที่มีระดับความเหมาะสมตามคิดเห็นของครูผูสอน  อยูในระดับมากที่สุด  คือ ควรจัด
ใหมีการประชุมนําขอเท็จจริง  ความคิดเห็นของทุก ๆ  ฝายที่เกี่ยวของมาเปนขอมูลใชในการ
ตัดสินใจ  อาจเนื่องมาจากครูมีความตองการที่จะเขามามีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งในการเสนอ
ความคิดเห็นของตนเองนําปญหาและอุปสรรคที่ตนเองไดพบ  นําโอกาสและจุดเดนที่โรงเรียนมีมา
เปนขอมูลเพ่ือรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางานของโรงเรียน  สอดคลองกับแนวคิดของเซง
เก  (สาริน. 2547: 12-14; อางอิงจาก Senge. 1990)  กลาววาการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน และ แนวทางการแกไขปญหาในหนวยงาน การมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย ปรัญญา วิสัยทัศน พันธกิจของหนวย เปนตัวชี้วัดที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด  
และสอดคลองกับ  ปวีณนุช  คําเทศ (2545 : 124-125) ที่ตองการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง  
สวนแนวทางที่อยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยรวมดานการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานคือ
การจัดกิจกรรมใหบุคลากรในโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน  รับฟงและยอมรับเหตุผลเพื่อ
ใชในการตัดสินใจ  แกไขปญหาที่เกิดขึ้น  อาจเนื่องจากในการสรางวิสัยทัศนที่ผานมาบุคลากรใน
โรงเรียนมักไมมีสวนรวมในการกําหนดจึงไมมีโอกาสที่จะเสนอความคิดเห็น  การรับรูแนวทาง
ปฏิบัติตามวิสัยทัศนจึงเปนการรับรูในวงแคบเฉพาะกลุม  เฉพาะฝายบริหารเทานั้น  ครูจึงเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบายเทานั้น  ดังนั้นกิจกรรมที่จะทําใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน  
การรับรูรับทราบจึงคิดวาไมสําคัญ  วิสัยทัศนเปนเปาหมายระยะยาวที่มองเห็นผลไดไมชัดเจน   
  2.3  ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  พบวา  ระดับความเหมาะสมของ
แนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูตามความคิดเห็น  ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด  จะเห็นไดวาในปจจุบันการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานในทุก
ระดับตั้งแตระดับแรงงานจนถึงระดับวิชาชีพชั้นสูง  การขยายตัวการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู
ผูปฏิบัติในระดับตางๆ  มีแนวโนมของการใชเทคโนโลยีมากขึ้นจะตองมีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ  
เพ่ิมขึ้นตลอดเวลาใหทันกับการพัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  รวมทั้งปรับเปลี่ยนแบบ
แผนและกระบวนการในการทํางานที่เปลี่ยนไป  เพ่ือจะสามารถทํางานไดในสังคมยุคเทคโนโลยี
รวมทั้งยังสามารถชวยใหระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทําไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  แนวทางที่มีระดับความเหมาะสมตามคิดเห็นของครูผูสอน  อยูใน
ระดับมากที่สุด  คือผูบริหารควรจัดหางบประมาณ  จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคลากรใช
เรียนรู  ชวยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง  สอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด  
ชุมนุมพร  (2549:  92)  ที่กลาววาการใหความรู การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การระดมความคิด การทําเปนแบบอยาง การเสริมแรง การจัดสภาพแวดลอม การ
สรางบรรยากาศ การจัดหาเทคโนโลยี และการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ  ชวยพัฒนาบุคลากรของ
องคการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของแตละบุคคล กลุมและขององคการ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานขององคการประสบความสําเร็จ สามารถกาวไปสูเปาหมายที่ตองการไดยอมเปนหนาที่
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ของผูบริหารที่จะตองดําเนินการใหเกิดองคการแหงการเรียนรูขึ้นในสถานศึกษา  สวนแนวทางที่จะ
สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกศึกษาดูงานจากตัวอยางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ  จัดประกวดแขงขัน  และการใชเทคโนโลยีในโรงเรียนอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม
ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  อาจเนื่องมาจากแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่
ไมไดสงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีของครูแตหาก
ทักษะและความสามารถตองอาศัยความรูความเขาใจไดใชงานและฝกปฏิบัติอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ  
อีกประการหนึ่งคือครูสวนใหญเปนครูรุนเกายังขาดความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีจึงจําเปนตอง
อาศัยผูที่มีความรูความสามารถเขามาใหคําแนะนํามีการอบรมอยางใกลชิดจึงจะทําใหการใช
เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.4  ดานการจูงใจในการทํางาน  พบวา ระดับความเหมาะสมของแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูตามความคิดเห็น  ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ี
เน่ืองจาก  แรงจูงใจเปนกระบวนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น  ซึ่งทําใหไดรับสิ่ง
ตอบแทนทางใจ  จากผลการปฏิบัติงานของตน  ทําใหปฏิบัติงานทุมเทความอุคสาหะพยายามเต็ม
ความสามารถ  หากแรงจูงใจนอยลงความพยายามในการทํางานก็จะลดต่ําลงดวย  บทบาทของ
ผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน  สิ่งตอบแทนที่เปนทั้งสิ่งของและโอกาสความกาวหนาในตําแหนงสิ่ง
เหลานี้นับเปนแรงกระตุนหรือแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการและเปนแรงกระตุนที่ใหบุคคล
รักษาพฤติกรรมนั้นไวอยางถาวร  การสรางแรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารจะตองจัดการทํา
ใหแกสมาชิกในหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตองการ  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  
แนวทางที่มีระดับความเหมาะสมตามคิดเห็นของครูผูสอน อยูในระดับมากที่สุด คือผูบริหารควร
กลาวยกยอง ชมเชย  เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จ ทั้งน้ีเน่ืองจากสวนมากบุคลากรเห็นความสําคัญ
ของสิ่งจูงใจที่ตอบสนองตอความตองการทางจิตใจมากกวาสิ่งอ่ืน  เม่ือไดรับการจูงใจจึงถือเปนการ
กระตุนใหเกิดแรงในการทํางานจนงานประสบผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายและเปนที่ยอมรับจาก
ผูบริหารและเพื่อนรวมงานจนสงผลใหผูปฏิบัติเกิดความสุขในการปฏิบัติตลอดจนประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานเกิดความกาวหนาในอนาคตการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
จุฑาธิณี สิงหรัญ (2545 : 114)  ไดศึกษาแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักการ
ภารโรง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสารคราม ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของนักการภารโรง อยูในระดับมาก  5 ดาน คือดานความสําเร็จของงาน ดานความ
รับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานและดานความกาวหนาในอาชีพการงาน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิยะดา เงินศรี  (2547: 144)  ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
ขาราชการ พบวา ปจจัยหรือ องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน  6 ปจจัย เรียงจาก
มากไปหานอย คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานการ
ปฏิบัติงานในการบริหารของผูใตบังคับบัญชา ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานสัมพันธกับเพ่ือ
รวมงานผูบังคับบัญชา และ ดานเงินเดือนสวัสดิการ  สวนแนวทางการจูงใจโดยการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค  การทัศนศึกษานอกสถานที่  เปนแนวทางที่มีระดับความเหมาะสมของความคิดเห็นอยูใน
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ระดับที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยรวมดานการจูงใจในการทํางาน  อาจเนื่องมาจากครูมีความคิดเห็นวาการจูง
ใจในลักษณะดังกลาวเปนการจูงใจที่ปฏิบัติยากตองอาศัยปจจัยหลายประการ  เชนสถานที่  
ชวงเวลาที่เหมาะสม  งบประมาณที่ตองใชงบประมาณสูง  โอกาสในการจูงใจในลักษณะเชนน้ีจึงมัก
ไมเกิดประโยชนตอการจูงใจ  หรือเกิดความพอใจเฉพาะในบางกลุมเพียงเทานั้น 
  2.5  ดานการปฏิบัติงานเปนทีม พบวา ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม
ความเปนองคการแหงการเรียนรูตามความคิดเห็น  ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีการทํางาน
เปนทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรทุกคน  
การทํางานเปนทีมเปนการดึงขีดความสามารถของแตละคนมาใชผลักดันใหโรงเรียนกาวสูความเปน
เลิศบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว  การทํางานเปนทีมน้ีเปนการทํางานที่ดึงคนเกงในดานตาง ๆ  มา
ประสานความคิดเห็นจนทําใหงานน้ันสําเร็จ  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  แนวทางที่มีระดับความ
เหมาะสมตามคิดเห็นของครูผูสอน  อยูในระดับมากที่สุด  คือบุคลากรในทีมปฏิบัติงานควรมีการ
ติดตอสื่อสารและใหขอมูลกันในระหวางการทํางาน  ทั้งน้ีการติดตอสื่อสารขอมูลจะทําใหผูปฏิบัติงาน
ในทีมไดรับรูถึงปญหา  แนวทาง  วิธีการแกไขที่จะนําไปสูเปาหมายเดียวกันไดเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูไดรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ ศิริยุพา รุงเริงสุข (2544: 15) กลาววา 
การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและคิดรวมกัน และในดานความคิดเชิง
ระบบ ผูบริหารมีการสงเสริมใหสมาชิกทุกคน มีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาโดยรวม มี
กรอบการมองเห็นที่สัมพันธเกี่ยวของกัน สามารถแยกแยะองคประกอบของระบบ รูจักจัดลําดับ
ความสําคัญใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดที่หลากหลายและชัดเจน  และสอดคลองกับ  สมใจ 
อุนสําราญ (2546: 36) กลาววา ในการเรียนรูรวมกันเปนทีมน้ี ปจจัยที่มีความสําคัญไดแกความพึง
พอใจในทีมซ่ึงสามารถสรางไดโดยการเปดกวางทางความคิดและมุมมอง สรางคุณคาของทีมใหอยู
เหนือกวาคุณคาของบุคคล และสรางทีมใหเปนที่ผสมผสานกันของสมาชิก สงเสริมใหมีการพูดคุย
ถกเถียง ซักถามกันอยางกวางขวาง เปดโอกาสใหคนไดใสใจความคิดเห็นของเขาลงไปในพันธกิจ
เปาหมาย และกระบวนการทํางาน ขององคกร เปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมกันเปนทีมใช
การเรียนรูในทีมชวยสรางสรรคความเชื่อ คานิยม เปาประสงค และโครงสรางขององคการตลอดจน
สรางความสมดุลระหวางงาน ที่ทํากับการเรียนรูในขณะทํางาน  สวนแนวทางที่มีระดับความ
เหมาะสมของความคิดเห็นอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยรวมดานการปฏิบัติเปนทีมคือ  ผูบริหารควร
ยอมรับในการตัดสินใจของทีมและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานให
สมาชิกไดมีประสบการณการทํางานที่หลากหลาย  อาจเนื่องมาจากการทํางานสวนใหญเปนการ
ทํางานตามนโยบายที่ไดรับมาจากผูบริหาร  ซึ่งผูบริหารไดเลือกทีมงานที่เหมาะสมที่จะทํางาน
ดังกลาวแลววาจะสามารถทํางานไดสําเร็จตามตองการไดมาตรฐานที่วางไวและผูบริหารจะเปนผู
กํากับ  ติดตาม  ดูแล  อยูตลอดเวลา  จึงสงผลใหครูผูปฏิบัติงานไมจําเปนตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ทําใหขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ  อีกประการคือ  โรงเรียนมีการจัดทีมงานเปน
ระบบสายชั้น  งานที่มอบหมายสวนใหญจะเปนทีมงานเดิมๆ  ที่ปฏิบัติงานนั้นอยูเสมอไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทีมงานจึงไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดใหม ๆ  ครูสวนใหญจึงมีความเห็นวา
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แนวทางดังกลาวมักจะเกิดไดยาก  ตองอาศัยความพรอมหลายประการ  ทั้งดานบุคคลตองคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเขามาทํางาน  ดานความสัมพันธในทีมตองมีการติดตอสื่อสารที่ดี  ตองยอมรับใน
ความคิดเห็นและผูรวมงานใหม ๆ  จึงจะเกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  สงผลใหงานที่ไดประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายของทีมที่โรงเรียนไดกําหนดไวตามตองการ    
 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
 จากการวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.1  จากการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู ดานการสรางวิสัยทัศนอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม จึงสมควรจัดกิจกรรม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล   
การจัดระบบในการกํากับติดตาม  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
    1.2  จากการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู ดานการจูงใจในการทํางานอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม  จึงสมควรสราง
แรงจูงใจในการทํางานที่หลากหลาย  โดยเฉพาะการกลาวคํายกยองชมเชยเม่ือบุคลากรปฏิบัติงาน
สําเร็จ   

1.3  จากการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรู  ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี จึงสมควรจัดสรรงบประมาณ
ดานเทคโนโลยี  เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการเรียนรูที่ทันสมัย และเพียงพอกับความตองการ 

 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
 จากการวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป  ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงวิสัยทัศนเพ่ือใหเกิดองคการ
แหงการเรียนรูในโรงเรียนอ่ืน ๆ   
    2.2  ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาอื่น ๆ 
      2.3  ศึกษาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอ้ือตอความเปนองคการแหง
การเรียนรูในสถานศึกษาอื่น ๆ 
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แบบสัมภาษณในการวิจัยและแบบสนทนากลุมยอย 
 

ขอคําถามสําหรับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ   และประเด็นการสนทนา
กลุมสําหรับ  ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  นักเรียน 

 
1.  การสรางบรรยากาศ   

• ทานมีแนวทางการสงเสริมการสรางบรรยากาศอยางไร 
- การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความพึงพอใจตอเพ่ือนรวมงาน  
- การมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบปฏิบัติหรือการมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น 

• ดานสภาพแวดลอมคณะกรรมการสถานศึกษามีแนวทางการสงเสริมอยางไร 
-  อาคารสถานที่ 
-  สิ่งแวดลอมภายในหองเรียน  นอกหองเรียน 
-  การปรับปรุง  ดูแล  รักษา  สิ่งแวดลอม 

2.  การสรางวิสัยทศันและเปาหมายการทํางาน    

• ทานมีแนวทางการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานอยางไร 
-  การเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 
-  กระบวนการสรางวิสัยทศันรวมในองคการ 

3.  การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี

• ทานมีแนวทางในการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี อยางไร 
-  การสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของเทคโนโลย ี
- การสนับสนุนใหบุคลากรใชเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง 
- การจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียนอยางเหมาะสมและเพียงพอกับความ

ตองการ 
- การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในการใชเทคโนโลย ี
- การพัฒนาบุคลากรในการสรางนวัตกรรม  และนําเทคโนโลยีไปประยกุตใช 

4.   การจูงใจในการทํางาน   

• ทานมีแนวทางในการสงเสริมการจูงใจในการทํางานอยางไร      
- การจูงใจในการทํางานและการแกปญหาอยางไร 
- การบริหารจัดการเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร  
- การแกปญหาเม่ือใหแรงจูงใจแลวไมสําเรจ็ 
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5. การปฏิบัติงานเปนทีม 

• ทานมีแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีมอยางไร 
- การมอบอํานาจและการตัดสินใจในงานทีม่อบหมาย 
- การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการทํางาน 
- การแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรในองคการ 
- การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและความรับผิดชอบในงาน 
- การติดตอสื่อสารในการทํางาน 
- การสรางสัมพันธภาพในการทํางาน 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง  การศึกษาแนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู   
ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง 
     1.  แบบสอบถามนี้ สําหรับครูผูสอนในโรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
    2.  ขอมูลที่ทานตอบครั้งน้ี จะไมกระทบตอการปฏิบตังิานในตําแหนงหนาที่ของทาน 
ขอมูลที่ไดจะทําการวิเคราะหโดยภาพรวม เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนตอไป 
     3.  แบบสอบถามฉบับน้ี  เปนการวัดระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม
ความเปนองคการแหงการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ของโรงเรียน      
นาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งประกอบดวย  2  ตอน คือ 
      ตอนที ่1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที ่2  ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
                นางสาวพอหทัย  ภิรมยศรี 
              นิสิตปรญิญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                                    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย    ลงใน   และกรอกขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง 
1. เพศ 

    ชาย      หญิง 
2. ระดับการศึกษา 

  ปริญญาตร ี    ปริญญาโท    สูงกวาปริญญาโท 
 3.  ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 
    ต่ํากวา 5  ป    5 – 10  ป    10 ปขึ้นไป 

 4. สาระการเรียนรูที่สอน   
    กลุมสาระหลัก  (ภาษาไทย,  คณิตศาสตร,  วิทยาศาสตร,  ภาษาตางประเทศ) 

  กลุมสาระเสรมิ  (สังคมฯ,  สุขศึกษาฯ,  ศิลปะ,  การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
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ตอนที่ 2  ระดับความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู    
ของโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู  

ใน  5  ดาน  แลวพิจารณาวา มีระดับความความคิดเห็นอยูในระดับใด แลวขีดเครื่องหมาย  ใน
ชองทางขวามอืของขอความ ตามความคดิเห็นของทานเพียงชองเดียว 
 ระดับ 5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  อยูในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  อยูในระดับมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  อยูในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  อยูในระดับนอย 
 ระดับ 1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  อยูในระดับนอยที่สุด 

ขอ 
แนวทางการสงเสริมความเปน

องคการแหงการเรียนรู 

ระดับความเหมาะสมของแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรยีนรู

ตามความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

 
1. 

ดานการสรางบรรยากาศ 
ควรมีการจัดทําโครงการ  หรือ
กิจกรรม  ที่มุงสรางคุณภาพชีวติที่ดี
ใหกับบุคลากรเพื่อนําไปสูการ
สรางสรรคนวตักรรมและพฒันา
ศักยภาพอยางเปนอิสระและตอเน่ือง 

     

2. บุคลากรในโรงเรียนตองใหความเอา
ใจใสตอความเปนมนุษย  เคารพใน
ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  มีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันไรซึ่งการแบงแยก 

     

3. ผูบริหารควรใหการสนับสนนุการมี
สวนรวมในการทํางานของสมาชิกเพื่อ
สงเสริมใหผลงานหรือผลสัมฤทธิข์อง
งานไปสูเปาหมายที่ดีขึ้น 

     

4. ควรมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสราง
ความรัก  ความหวงใย  และความ
ผูกพันใหเกิดขึ้นระหวางบคุลากรของ
องคการ 
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ขอ 
แนวทางการสงเสริมความเปน

องคการแหงการเรียนรู 

ระดับความเหมาะสมของแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรยีนรู

ตามความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

5. ดานการสรางบรรยากาศ (ตอ) 
ควรมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอความตองการ  สะดวก  
สะอาด  ใชประโยชนไดอยางทั่วถึง 

     

6. บุคลากรควรเขามามีสวนรวมในการ
ชวยกันรับผิดชอบดูแล  รักษา  
พัฒนาใหมีความพรอมที่จะใชงาน  มี
ความปลอดภยัอยูตลอดเวลา 

     

7. ควรมีแหลงเรยีนรูที่หลากหลายพรอม
ที่จะใหนักเรียนไดศึกษาคนควา 
สงเสริมความสามารถของนักเรียน  
ใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุกๆ
ดาน 

     

8. ผูบริหารควรสรางบรรยากาศที่
สงเสริมความเปนองคการแหงการ
เรียนรู 

     

 
 
9. 

ดานการสรางวิสัยทัศนและ
เปาหมายในการทํางาน 
ในการสรางวสิัยทัศนของโรงเรียน  
ควรจัดใหมีการประชุมนําขอเท็จจริง  
ความคิดเห็นของทุก ๆ  ฝายที่
เกี่ยวของมาเปนขอมูลใชในการ
ตัดสินใจ 

     

10. ควรมีการจัดกิจกรรมใหสมาชิกใน
โรงเรียนไดแลกเปลีย่นวิสยัทัศน
รวมกัน รับฟงและยอมรับเหตุผลเพื่อ
ใชในการตัดสินใจ แกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 
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ขอ 
แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

ระดับความเหมาะสมของแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรยีนรู

ตามความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

11. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารใหสมาชิก
ไดรับรูถึงวิสัยทัศนและเปาหมายในการ
ทํางานขององคการที่ตองการในอนาคต 

     

12. ดานการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายใน
การทํางาน  (ตอ) 
ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรตระหนักเห็น
ความสําคัญและความจําเปนในการสราง
วิสัยทศันและเปาหมายในการทํางานเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับเปลีย่น
โรงเรียน และมีการกระตุนใหสมาชิกมีความ
ตองการเห็นความสําเร็จขององคการ 

     

13. ผูบริหารควรมีการสนับสนุนหรือเสริมสราง
ความรูสึกการมีสวนรวมใหสมาชิกไดมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

     

14. ผูบริหารควรมีการกํากับ ตดิตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา
เพ่ือใหทราบปญหาและหาทางแกไข มี
ความยืดหยุนในการทํางาน มุงใหโรงเรียน
บรรลุเปาหมาย 

     

15. ผูบริหารควรเห็นความสําคญัของสมาชิก 
โดยการสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรใน
โรงเรียนไดนําความรูความสามารถมาใชใน
การขับเคลื่อนภารกิจไปสูเปาหมายที่วางไว 

     

16. ผูบริหารควรสรางวิสัยทศันและเปาหมายใน
การทํางานที่สงเสริมความเปนองคการแหง
การเรียนรู 
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ขอ 
แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

ระดับความเหมาะสมของแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรยีนรู

ตามความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

 
 
17. 

ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใช
เทคโนโลย ี
ควรมีการจัดอบรมใหบุคลากรมีความรูดาน
เทคโนโลยี  เพ่ือใหบุคลากรเขาใจ
ความสามารถของเทคโนโลยี รูวิธีการใช
ประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

     

18. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
มีการใชเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง  มีการ
ฝกหัดเพื่อประยุกตใชงานทีห่ลากหลาย 

     

19. ผูบริหารควรจดัหางบประมาณ  จัดหา
อุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคลากรใช
เรียนรู  ชวยในการปฏิบัติงานใน
กระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง 

     

20. บุคลากรทุกคนควรใชเทคโนโลยีเพ่ือสราง
ระบบฐานขอมูล  รวมถึงการสรางระบบการ
ติดตอสื่อสารที่จะชวยใหทกุคนทราบขอมูล
และใชในการตัดสินใจในการทํางานได 

     

21. ผูบริหารควรสรางความตระหนักใหสมาชิก
เห็นความสําคญัของการคิดคนนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยีโดยการกระตุนใหมี
การใชงานอยางสม่ําเสมอ 

     

22. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชกิ
ศึกษาดูงาน จากตัวอยางนวตักรรมและการ
ใชเทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพ จัดประกวด
แขงขันนวตักรรมและการใชเทคโนโลยใีน
โรงเรียน 
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ขอ 
แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรยีนรู 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

23. 
 

ควรจัดบุคลากรที่มีความสามารถดาน
นวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีเพ่ือให
คําแนะนํา  ควบคุมดูแล  กาํกับติดตามการ
ใชงานอยางถูกตองและเหมาะสม 

     

24. ดานการคิดคนนวัตกรรมและการใช
เทคโนโลย ี (ตอ) 
ควรมีการนําเทคโนโลยีมาคิดคนนวตักรรม
ใหม ๆ และนาํนวัตกรรมมาใชประโยชนใน
การเรียนการสอน 

     

 
25. 

ดานการจูงใจในการทํางาน 
ผูบริหารควรกลาวยกยอง  ชมเชย        
เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จ 

     

26. ผูบริหารควรมีการมอบของขวัญ          
ของรางวัล  ใหบุคลากร  เม่ือบุคลากร
ปฏิบัติงานสําเร็จอยางเหมาะสม 

     

27. ผูบริหารควรมีการพิจารณาใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนกับบคุลากรที่ทํางานสําเร็จ 

     

28. ควรมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค  ทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 

     

29. ผูบริหารควรใหแรงจูงใจตรงตามความ
ตองการของบุคลากรแตละคนดวยความ
เหมาะสมและยุติธรรม 

     

30. ผูบริหารควรเขาใจและเอาใจใสตอบุคลากร
ทุกคนอยางทัว่ถึง 

     

31. ผูบริหารควรสรางความตระหนักและให
สมาชิกเห็นความสําคัญของตัวเองเพื่อให
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยการ
ใหการยอมรับในผลงาน และการตัดสินใจ
ของผูปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ  
...............................................................................................................................................  

ขอ 
แนวทางการสงเสริมความเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
สงเสริมความเปนองคการแหงการเรยีนรู 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

32. ผูบริหารควรมีการการจูงใจที่หลากหลาย  
ในการทํางาน 

     

 
33. 

ดานการปฏิบัติงานเปนทีม 
ผูบริหารควรมีการสงเสริมการทํางานดวย
ระบบทีมโดยจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมในการทํางานสมาชิกไดรวมมือ  มีการ
ทํางานทั้งเปนทีมและเครือขาย 

     

34. ผูบริหารควรมีการกระจายอํานาจในการ
ทํางาน  มอบหมายงาน  ใหสมาชิกได
รับผิดชอบงานตามความสามารถ  และมี
ความเหมาะสมของแตละบคุคล   

     

35. ในการปฏิบตังิานควรมีการวางแผนการ
ทํางาน  ประสานและเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางการทาํงาน 

     

36. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณการทํางานใหสมาชิกไดมี
ประสบการณการทํางานที่หลากหลาย 

     

37. ผูบริหารควรยอมรับในการตัดสินใจของทีม
ปฏิบัติงาน 

     

38. บุคลากรในทมีปฏิบัติงานควรมีการ
ติดตอสื่อสารและใหขอมูลกันในระหวางการ
ทํางาน 

     

39. ควรมีการจัดระบบการประเมินผลการ
ทํางานอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

     

40. ควรมีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนทีม
ที่สงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู 

     

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผูใหการสัมภาษณและสนทนากลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



152 
 

รายชื่อผูใหการสัมภาษณและสนทนากลุม 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ –  สกุล ตําแหนง 

ผูใหการสัมภาษณ 
1 นายถวลัย  มหิมา ผูอํานวยการโรงเรียน 
2 นายชาตรี  ทมิจรัส รองผูอํานวยการโรงเรียน 
3 นายเสรี  โมทนะเทศ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
4 นางอังคณา  ธนปญญาโน รองผูอํานวยการโรงเรียน 
5 นายอํานาจ  ปาลพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียน 

ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นอนุบาล 
1 นางศิรดา  ยะอนันต ครู  คศ. 2 
2 น.ส.ณฐะพร   นามาสุข ครู  คศ. 1 
3 นางสาวปรีญา  คนกลา ครู  คศ. 1 
4 นางกรรณิกา เจริญทรัพย ครูผูชวย 
5 นางวิจิตรา ทองม่ัง ครูผูชวย 
6 นางสาวพรรณพษา  บุญเจียม ครู  คศ. 1 
7 นางศยามล  ทองทรัพยสิน ครู  คศ. 3 
8 นางสมหมาย  โพธิวัฒน ครู  คศ. 2 
9 น.ส.วชิราภรณ  จําปางาม ครู  คศ. 1 

ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นประถมศึกษาปที่  1 
1 นายทัตเทพ ทองพับ ครู  คศ. 1 
2 นายธีรัจ  จงสุขเกษม ครู  คศ. 2 
3 นางสมถวิล  ยุพาภรณโสภา ครู  คศ. 2 
4 นางสาวเพียงใจ  เขียวสมอ ครู  คศ.2 
5 นางสาวนวพร  เจริญกิจ ครู  คศ.2 
6 นางสาวชนานันท  เจริญย่ิง ครู  คศ. 2 
7 นางสาวรวิสราพร ปกโคทานัง ครู  คศ. 2 
8 นางวชิรา  บตุรพรม ครู  คศ. 2 
9 นางภวิกา  รอดภัย ครู  คศ.2 
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ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นประถมศึกษาปที่  2 
1 นางพนอ  คิ้วสุวรรณศร ี ครู  คศ. 2 
2 นางดาเรศน  สุวรรณปฏก ครู  คศ. 3 
3 นางวิจิตรา  ไชยพยอม ครู  คศ. 3 
4 นางสาวจรวยพร  เอกศรี ครูผูชวย 
5 นางวาสนา  ชัยเฉลิมศักดิ ์ ครู  คศ.2 
6 นางศิริพร  นาคนวล ครู  คศ. 2 
7 นางรัชนีย  ขันมณี ครู  คศ. 3 
8 นายประชา  วัฒนธรรม ครู  คศ. 2 
9 นายมนตรา  เจริญพร ครู  คศ.2 

ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นประถมศึกษาปที่  3 
1 นางสัณหสิตา  ศิริจตุรพร ครู  คศ. 2 
2 นางปราณ ี หงสเลิศสกลุ ครู  คศ. 3 
3 นางพิทยาภรณ  พิทยาธรกุล ครู  คศ. 3 
4 นางเกศรินทร  กลั่นกลิ่นหอม ครู  คศ. 3 
5 นางสุณี  จินตวร ครู  คศ.2 
6 นางฉวีวรรณ  ดําประไพ ครู  คศ. 3 
7 นางบุศรา  วนัยี ครู  คศ. 3 
8 นางทัศน ี ตั้งม่ัน ครู  คศ. 3 
9 นายนิรัน  ม่ันสุทธ ิ ครู  คศ.1 

ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นประถมศึกษาปที่  4 
1 นางสาวรดาณัฐ  นอยศรี ครู  คศ. 2 
2 นางสาวดวงใจ  สุวรรณชัย ครู  คศ. 1 
3 นายบุญสง  ไวปรีชา ครู  คศ. 3 
4 นางสาวอาภรณ  มณีโชต ิ ครู  คศ. 3 
5 นางสาวปรียพร  มุกดา ครู  คศ.1 
6 นางสาวนวลฉว ี วิศาลศิริกลุ ครู  คศ. 3 
7 นางสาวณัฐยา  ภานุศิร ิ ครู  คศ. 3 
8 นายลอม  สวัสดิรักษา ครู  คศ. 2 
9 นายสมควร  วังเกล็ดแกว ครู  คศ.2 
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ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นประถมศึกษาปที่  5 
1 นายสมศักดิ์  เปรมเดช ครู  คศ. 2 
2 พ.จ.ท.สุเทพ  เกตุศักดิ ์ ครู  คศ. 3 
3 นางสาวกฤษณา  ไกยราช ครู  คศ. 3 
4 นางเนตรชนก  จันทรเรือง ครูผูชวย 
5 นางรุงทิพย  เพ็ชรรักษ ครู  คศ.2 
6 นางสาวนภาพร  วัธนพงส ครู  คศ. 2 
7 นางสาววนิดา  นิลวณิชย ครู  คศ. 3 
8 นายระดมพล  สาทิพยจันทร ครู  คศ. 2 
9 นางขนิษฐา  แสงแกว ครู  คศ.2 

ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นประถมศึกษาปที่  6 

1 นางสาวกมลรตัน  สันติคุณากุล ครู  คศ. 3 
2 นางเพ็ญแข  ลือหาญ ครู  คศ. 3 
3 นายนนทณัฏฐ  นอมระวี ครู  คศ. 1 
4 นางวิไลพร  พัฒนพันธุ ครู  คศ. 3 
5 นางสาวนุสรา  เสาวภา ครูผูชวย 
6 นางสาวกาญจนา  สมบัต ิ ครู  คศ. 1 
7 นางสาวสุกัญญา  ยิ้มเนียม ครู  คศ. 3 
8 นางอุบล  ตาลเสี้ยน ครู  คศ. 2 
9 นายบุญโชติ  นาคนวล ครู  คศ.2 

ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3 
1 นายนรินทร  บุตรพรม ครู  คศ. 2 
2 นางสาวนาฏยา  แสนคุณทาว ครูผูชวย 
3 นางสาวพรรณทิพา  สายกระสุน ครู  คศ. 1 
4 นายสมยศ  แสงทอง ครูผูชวย 
5 นายอรรถพร  สมจิตต ครูผูชวย 
6 นางวิจิตรา  ทรงอาจ ครูผูชวย 
7 นางรัชนี  จันทิมา ครู  คศ. 2 
8 นายอัครเดช  จํานงคธรรม ครู  คศ. 1 
9 นางพัฒนา  ม่ันสุทธ ิ ครู  คศ.1 
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ผูเขารวมการสนทนากลุมสายชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3 
1 นางสาวนุจรีย  คนอยู ครูผูชวย 
2 นายวุฒิไกร  แสงสกุล ครู  คศ. 1 
3 นางสาวฉันทนา  สุวะรักษ ครูผูชวย 
4 นายคณพศ  วิลามาศ ครู  คศ. 1 
5 นางสาวศิริกานดา  บูชาธรรม ครู  คศ.1 
6 นางณกมลชน  ศรีบุตตะ ครู  คศ. 2 
7 นางสาวหมัยณัฐ  ผลจันทร ครู  คศ. 1 
8 นายสุรพงษ  หงษสอง ครู  คศ. 2 
9 นายสรศักดิ์ นอยอําแพง ครูผูชวย 

คณะกรรมการสถานศึกษาผูเขารวมการสนทนากลุม 
1 นายสุทิน  ลือหาญ ประธานกรรมการ 
2 นายบุญสง  ไวปรีชา ผูแทนคร ู
3 นายสุรพล  ภักดี ผูแทน 

องคกรชุมชน 
4 นายพจน  คําสุวรรณ ผูแทนศษิยเกา 
5 พระมหาสุนทร  สุนทโร   ผูแทน 

พระภิกษุสงฆ 
6 ทันตแพทยหญิงลาวัณย บุณยมานนท ผูทรงคุณวุฒิ 
7 วาที่รอยโทโอฬาร  กาลวิบลูย ผูทรงคุณวุฒิ 
8 นายสมานมิตร  แยงไธสง ผูทรงคุณวุฒิ 
9 นายกมล  คําสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปกครองผูเขารวมการสนทนากลุม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นางวันดี  บัววงกรด 
นางมาราตรีย  พวงแกว 
นางกชนันท  พิมพสน 
นางกัญญา  กองสมบัติ 
นางหลงมา  ทองกลาง 
นางณัฐชนน  พิพัฒนเพชรภูมิ 
นางหนูกรณ  วิจิตขะจี 
นางลักษณา  ศรีเจริญ 
นางบังอร  ออนชัย 
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นักเรียนผูเขารวมการสนทนากลุม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

เด็กชายพัฒนพงษ  โควาวิเศษสุต 
เด็กชายฐิติ  ออนชัย 
เด็กชายสรฤทธิ์  ศรีจันทร 
เด็กชายธนาวุฒิ  ดวงมรกต 
เด็กชายธวัชชัย  พ่ึงบารมี 
เด็กชายนัธพงษ  ธนูศิริ 
เด็กหญิงศิวาพร  พรหมเลิศ 
เด็กหญิงชนิกานต  นิธิธนากุล 
เด็กหญิงอรวรรณ  จันทนาม 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก  ง 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



165 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ 
การศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนนาหลวง   

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  
1.   ผูชวยศาสตราจารย เรอืโท ดร. ไพบูลย  ออนม่ัง      อาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.   อาจารย ดร. รันทรัศม์ิ   ภูมิอริยวัฒน          อาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.   นายถวลัย  มหิมา     ผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง 
4.  นายชาตร ี ทิมจรัส     รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง 
5.  ดร.  จามจุรี   จําเมือง    รองผูอํานวยการโรงเรียนวดับางปะกอก 
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ภาคผนวก  จ   
 ขอมูลจากการถอดเทปการสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย 
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สรุปผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนนาหลวง 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

1.  นายถวัลย  มหิมา  ผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ สังกัด   
     กรุงเทพมหานคร   
ตอนที่  1 
     ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ 
 ชื่อ    นายถวลัย  มหิมา   
 อายุ  56  ป 
 การศึกษา ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กทม. 
  ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง   
 วันที่สัมภาษณ  28  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 สถานที่สัมภาษณ หองผูบริหารโรงเรียนนาหลวง 
 
ตอนที่  2 

ผลการสัมภาษณ   แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน  5  ดาน  ดังนี้ 

1) การสรางบรรยากาศ   

• บรรยากาศในการทํางานมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ  สมาชิกทุกคนในโรงเรียนจะตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีโอกาสไดเรียนรูซึ่ง
กันและกัน  ตัวผูบริหารเองก็ตองเปดกวางพรอมใหคําปรึกษาแกสมาชิกทุกคนในโรงเรียน  
พยายามสรางความเปนกันเองเพ่ือลดชองวางระหวางความแตกตางของแตละบุคคล  แตละ
ตําแหนง  รับฟงและคอยชวยเหลือเม่ือมีปญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว  ใหความสําคัญกับ
สมาชิกทุกคน  โดยอาศัยแนวทางคือ  สงเสริมใหสมาชิกไดมีการพัฒนาตนเอง  ใหสมาชิกได
เขามามีสวนรวม  ใชความสามารถของตนเองอยางเต็มความสามารถ  มีการกระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการ  มีความยุติธรรมในการตัดสินใจหรือตัดสินปญหา  หรือเม่ือมีขอขัดแยง  จัด
กิจกรรมเชื่อความสัมพันธ  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในโรงเรียนทุกคน  ใชหลัก
ประชาธิปไตยในการบริหารจัดการ  เนนการเขามามีสวนรวมของทุกฝาย 

ดานสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  ก็สําคัญเชนเดียวกัน  จะตองจัดใหมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการทํางานและการเรียนรู  มีแนวทางคือ  ใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนเห็น
ความสําคัญของสภาพแวดลอมโดยการสรางจิตสํานึกใหทุกคนรักโรงเรียนเปรียบโรงเรียน
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เหมือนบาน  แบงหนาที่ใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมดูแลรับผิดชอบแตละสวนของโรงเรียน  
รวมสราง  รวมออกแบบ  รวมวางแผน  โดยผูเขามารับผิดชอบจะตองมีความถนัดและมีความ
พึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน 

2) การสรางวิสยัทัศนและเปาหมายการทํางาน   

•  วิสัยทัศนคือภาพในอนาคตที่ผูนําและสมาชิกในโรงเรียนจะตองกําหนด
เปาหมายที่เชื่อมโยงกับภารกิจ  คานิยม  และความเชื่อ  เขาดวยกันแลวมุงสูเปาหมายที่
ตองการอยางชัดเจน  ดวยพลังความรวมมือที่มีความเปนไปได  เปนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียนโดยจะตองทําใหสมาชิกในโรงเรียนทุกคนรูวาแตละคนมีความสําคัญตอการมุง
ไปสูเปาหมายปลายทาง  รูวาจะตองทําอะไร  ทําไมตองทํา  ทําอยางไร  และทําเมื่อใด  ตอง
กระตุนใหสมาชิกรูสึกนาสนใจ  มีความผูกพัน  มุงม่ันปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ  ทาทาย  เกิด
ความหมายในชีวิตการทํางาน  มีการทํางานอยูอยางมีเปาหมาย  ดวยความภูมิใจและทุมเทเพื่อ
คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ  มีการกําหนดมาตรฐานในการทํางานเพื่อคุณภาพของโรงเรียนที่ดี  
ทําใหโรงเรียนเจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุก ๆ  ดาน  วิสัยทัศนที่สงเสริมความเปน
องคการแหงการเรียนรูจะตองมีมุมมองในอนาคตสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทุก ๆ  
ดาน  ซึ่งจะตองเกิดจากความคิดริเริ่มของผูนําและสมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวมคิดและใหการ
สนับสนุน  มีสาระครบถวนและชัดเจน  เขาใจงาย  มีพลังดลใจ  มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึง
วิธีการที่มุงไปสูเปาหมายชัดเจน  ซึ่งมีแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  
คือ  จะตองมีการจัดประชุมเพ่ือประเมินแผนงานที่ผานมา  หาขอสรุปดานบวก  (ความสําเร็จ)  
และดานลบ  (ปญหาอุปสรรค)  ใหทุกคนไดมีสวนรวม  ทั้งผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูปกครอง  นักเรียน  กําหนดเปนแผน  นโยบาย  และเปาหมายที่ชัดเจน  เพ่ือให
ไดขอสรุปนําเสนอตอคณะกรรมการของโรงเรียน  โดยจะตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา  สอดคลองกับตนสังกัด  และความตองการของทองถิ่น  แลวแจงใหทุกฝายได
รับทราบถึงวิสัยทัศนและเปาหมาย  การทํางานดังกลาวเพื่อใหมีแนวทางในการปฏิบัติที่เปน
แนวทางเดียวกัน  เกิดความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน 

3) การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี 

• การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีวา  ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การที่ผูบริหารยึดติดกับแนวทางการ
บริหารแบบเกาๆ  เน่ืองจากขาดทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  จึงทําใหขาดแนวทาง
ในการพัฒนา หรือตามไมทันขาวสารในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมก็คือ การทําสิ่งใหม
ขึ้นมา หรือ ปรับปรุงสิ่งเกาใหดีขึ้น ความสําคัญของนวัตกรรมก็เพ่ือใหทันในโลกยุคโลกาภิวัฒน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยีและสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม นวัตกรรมนับวามีความสําคัญตอการศึกษา  ทั้งน้ีเน่ืองจากในปจจุบันโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความกาวหนาทั้งดานเทคโนโลยีและ
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สารสนเทศ  การศึกษาจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยูเดิม  
เพ่ือใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งเพื่อ
แกไขปญหาทางดานการศึกษาบางอยางที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน  การ
เปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาจึงจําเปนตองมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะนํามาใชเพ่ือ
แกไขปญหาทางดานการศึกษาในบางเรื่อง  เชนปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจํานวนผูเรียนที่มากขึ้น  
การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  การผลิตและการพัฒนาสื่อใหม ๆ  ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการ
เรียนรูของนักเรียนใหเพิ่มมากขึ้นดวยระยะเวลาที่สั้นลง  การใชนวัตกรรมมาประยุกตในระบบ
การบริหารจัดการดานการศึกษาก็มีสวนชวยใหการใชทรัพยากรการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  แนวทางการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  คือตองให
สมาชิกเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยมีการ
กําหนดใหสมาชิกไดใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน  จัดเก็บขอมูล  ประชาสัมพันธ  
ติดตอสื่อสาร  เม่ือเห็นความสําคัญแลวจึงจัดใหมีการอบรมหรือสงเสริม  สนับสนุน  ใหความรู  
ในการใช  ในการผลิต  อยางตอเนื่อง  จัดหาวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมและเพียงพอตอความ
ตองการเพื่อใหนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

4) การจูงใจในการทํางาน   

• สถานศึกษาที่จะพัฒนาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรูไดนั้นตองประกอบ
ไปดวยองคประกอบแหงความสําเร็จ 3 ประการคือ 1) ประสิทธิภาพ 2) ประสิทธิผล  และ 3) 
ความพึงพอใจ ของผูปฏิบัติงาน ผูที่จะมีสวนผลักดันใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายไดนั้นก็คือ
สมาชิกในโรงเรียนน่ันเอง  โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกํากับ ติดตาม บทบาทของผูบริหาร 
คือ การทําอยางไรใหขาราชการครู และบุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ทํางานใหบรรลุ
เปาประสงคสําเร็จได  ประการสําคัญที่ผูบริหารจะละเลยเสียไมไดก็คือคือ จะตองรูจักวิธีการ
สรางแรงจูงใจใหกับราชการครู ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมจัดการศึกษา ในการพัฒนาจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  ขาราชการครู ถือวามีความสําคัญมาก ครูตองจัดกิจกรรม การเรียนรู ใหกับลูก
ศิษย เติบโตและพัฒนาเปนสมาชิกของชุมชน สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมอันพ่ึง
ประสงคและสามารถดําเนินชีวิตอยูสังคมไดอยางมีความสุข อยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดกับขาราชการครู  รวมไปถึงผูรวมพัฒนาการศึกษา ทํางาน
เชิงคุณภาพไดประสิทธิภาพภายในโรงเรียน และนํามาใชเม่ือตองการแกปญหา ปรับปรุงพัฒนา
แรงจูงใจในโรงเรียน ใชในการเสริมสรางทีมงานของการบริหาร เพ่ือปฏิรูปโครงสรางโรงเรียน
ตอไป  ซึ่งหลักการสรางแรงจูงใจคือผูบริหารจําเปนตองคํานึงถึงความตองการทางดานรางกาย  
ความปลอดภัย  ความตองการทางสังคม  การมีชื่อเสียง  และความสําเร็จตามความนึกคิด  ของ
ผูใตบังคับบัญชา  แนวทางในการจูงใจในการทํางานคือ  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจโดยการ
ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของแตละบุคคล  ใหกําลังใจ  มีวิธีจูงใจที่หลากหลาย  กลาวคํา
ชมเชย  ใหของขวัญ  รางวัล  ใหขั้นความดีความชอบตามความเหมาะสม  หรือเพ่ือไมใหเกิด
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ความแตกตาง  และเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันก็จะตอบแทนแบบองครวม  โดยการจัดงาน
เลี้ยง  สัมมนา  พักผอนนอกสถานที่  เม่ืองานประสบผลสําเร็จ  เปนตน  และการใหรางวัลก็
จะตองมีความยุติธรรมและเหมาะสมกับความดีความชอบนั้น ๆ  ดวย 

 
5) การปฏิบัติงานเปนทีม    

• การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ  คือสามารถใน
การใชวิชาความรู  สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืน ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป  
จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย  สุจริตใจ  ดวยความคิด  ความเห็นที่ เปนอิสระ  
ปราศจากอคติ  และดวยความถูกตอง   ตามเหตุตามผลดวย  จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมาย
และประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน   การทํางานไมจําเปนตองเปนอัจฉริยะ   ไมจําเปนตอง
เหนือผูอ่ืน แตขอใหทํางานรวมกับเขาได งานนั้นก็จะสําเร็จ  การทํางานเกงคนเดียวเกงไดไม
นาน  จึงควรเอาความเกงของแตละคนมารวมกัน  ก็จะทําใหงานประสบความสําเร็จ  การ
ทํางานเปนทีมจะเปนประโยชนสูงสุดของการปฏิบัติงานในโรงเรียน   และมีโอกาสประสบ
ผลสําเร็จมากกวาการทํางานคนเดียว  แตการสรางทีมงานนั้นตองใช เวลา ในการพัฒนาบุคคล  
และพัฒนาทีมงานพอสมควร จึงจะเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ  แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงาน
เปนทีมคือ  สรางความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  โดยการกระจายอํานาจในลักษณะ
ผูนํารวม  ใหบุคคลเกิดการเรียนรูในงานที่หลากหลายและเปนรูปธรรม  ใหโอกาสในการ
ตัดสินใจ  นําประสบการณที่ไดไปถายทอดเปนองคความรูในที่ประชุม  มีการตรวจสอบ  นิเทศ  
ติดตามผลการปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารระหวางการทํางานเพื่อความเชื่อมโยงในการทํางานและ
ความสัมพันธระหวางการทํางาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



171 
 

สรุปผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนนาหลวง 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

1.  นายชาตรี  ทิมจรัส  รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ              
    สังกัดกรุงเทพมหานคร 
      
ตอนที่  1 
     ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ 
 ชื่อ    นายชาตรี  ทมิจรัส   
 อายุ  51  ป 
 การศึกษา ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  จากราชภัฎธนบุรี  กทม. 
  ตําแหนง   รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง   
 วันที่สัมภาษณ  28  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 สถานที่สัมภาษณ หองรองผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ  โรงเรียนนา
หลวง 
 
ตอนที่  2 

ผลการสัมภาษณ   แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน  5  ดาน  ดังนี้ 

1) การสรางบรรยากาศ   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางบรรยากาศคือ  ใหทุกฝายไดมีสวนรวม  มี
การกระจายอํานาจในการทํางาน  พยายามสรางความเปนกันเองในการทํางานหรือเม่ือมีการ
รวมงาน  มีความยุติธรรมในการตัดสินขอขัดแยงเม่ือเกิดปญหา  จัดกิจกรรมใหสมาชิกใน
โรงเรียนไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกันมีการกําหนดกฎระเบียบและขอควรปฏิบัติรวมกัน
เพ่ือใหทุกคนยอมรับแนวทางปฏิบัติ 

ดานสภาพแวดลอม  จะตองใหทุกคนเห็นความสําคัญของอาคารสถานที่ใหทุกคน
เกิดความรักและตระหนักในการรวมกันดูแลรักษาใหทุกคนไดมีสวนรวม  มีการแบงหนาที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน  จัดเวรเพื่อรับผิดชอบพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาด  ปรับปรุง  ตอเติม  
มีการพัฒนาอยูตอเน่ือง  เพ่ือใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  ที่เกิดจากความรวมมือรวมใจ
ของทุกคน 

 
 



172 
 

2) การสรางวิสยัทัศนและเปาหมายการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางวิสัยทศันและเปาหมายการทํางาน  คือ  มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการใหบุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น  รวมกัน
ประเมินสภาพโรงเรียนในปจจุบันแลวนาํมาวิเคราะหสถานการณและแลกเปลี่ยนขอมูล  นําผล
การวิเคราะหขอมูลดังกลาวมากําหนดเปนวิสัยทศัน  และเปาหมายในการทํางานใหทุกฝายได
รับทราบและยอมรับ  เกิดความเขาใจถงึแนวทางการปฏิบัตใินทศิทางในการปฏิบตัิงานเดียวกัน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดตามตองการ 

3) การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี 

• มีแนวทางในการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีคือ  ทุกคน
ตองตองเห็นความสําคัญของนวัตกรรมละเทคโนโลยี  โดยสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ
จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการ  เหมาะสมกับการใชงานเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด  ไดนําไปใชจริงทั้งในดานการเรียนการสอน  ดานการจัดเก็บขอมูล  ดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธและจะตองมีความตอเนื่อง  นอกจากการสงเสริมดานงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณแลวยังตองสงเสริมดานการจัดอบรมใหความรู  เพ่ือใหทันตอการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ  อีกดวย 

4) การจูงใจในการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการจูงใจในการทํางานคือ  กลาวคํายกยองชมเชยให
ของขวัญ  ใหขั้นความดีความชอบแกครูหรือนักเรียนที่ปฏิบัติงานไดดีจนประสบความสําเร็จ  
สงเสริมสุขภาพจิตในการทํางาน  ใหพักผอน  ใหกําลังใจ  อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  ให
ความสําคัญกับสมาชิกทุกคนดวยความยุติธรรมและเหมาะสม 

5) การปฏิบัติงานเปนทีม    

• มีแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม  คือ  ตองใหสมาชิกทุกคนมี
สวนรวมในการบริหารงาน  มีการกระจายอํานาจ  มีคณะกรรมการบริหารงานรับผิดชอบที่
ชัดเจนมีการทํางานที่ เหมาะสมกับตัวบุคคล  มีการแลกเปลี่ยนความคิด  ความรูและ
ประสบการณ  ลดปญหาความขัดแยงดวยการใหทุกคนไดเสนอความคิด  นําประเด็นปญหามา
ทบทวนหาขอสรุป  เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  สรางความสัมพันธในทีม  แตละฝาย
ตองมีการทํางานที่สอดคลองและมีทิศทางเดียวกันโดยการสื่อสารและประสานงานกันตลอดเวลา 
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สรุปผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนนาหลวง 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

1.  นายเสรี  โมทนะเทศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ              
    สังกัดกรุงเทพมหานคร 
      
ตอนที่  1 
     ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ 
 ชื่อ    นายเสรี  โมทนะเทศ 
 อายุ  47  ป 
 การศึกษา ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  จากราชภัฎธนบุรี  กทม. 
  ตําแหนง   รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง   
 วันที่สัมภาษณ  29  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 สถานที่สัมภาษณ หองรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  โรงเรียนนาหลวง 
 
ตอนที่  2 

ผลการสัมภาษณ   แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน  5  ดาน  ดังนี้ 

1) การสรางบรรยากาศ   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางบรรยากาศคือ  สงเสริมกิจกรรมที่สรางความ
พึงพอใจและความเขาใจซึ่งกันและกัน  จัดกิจกรรมใหสมาชิกไดมีสวนรวม  ลดความขัดแยง  รับ
ฟงความคิดเห็น  มีความยุติธรรม  มีความเสมอภาค  เพ่ือใหบรรยากาศในการทํางานดีขึ้น  เกิด
ความสุขในการทํางาน   

ดานสภาพแวดลอมจะตองเอ้ือตอการเรียนรู  เอ้ือตอการทํางาน  มีบรรยากาศ
วิชาการทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  มีการจัดมุมสถานที่ที่เนนใหเปนแหลงเรียนรูโดยให
ทุกคนไดมีสวนรวมคิด  รวมออกแบบ  รวมวางแผน  มีหนาที่รับผิดชอบรวมกัน  นักเรียนเกิด
ความรักในหองเรียน  รักอาคารเรียน  รักโรงเรียน  ครูก็ตองรักโรงเรียน  รักที่ทํางาน  ชวยใน
การสอดสองดูแลชวยกันพัฒนา 

 
2) การสรางวิสยัทัศนและเปาหมายการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  คือ  จัด
กิจกรรมใหทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอความคิด  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
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แผนพัฒนาวาจะสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม  สอดคลองและมีความสัมพันธกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาหรือไม  ที่สําคัญคือเม่ือกําหนดเปนวิสัยทัศนและเปาหมายแลวจะตอง
สื่อสารขอมูลดังกลาวใหทุกฝายไดทราบ  เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ  สอดคลอง  
เชื่อมโยง  นําไปสูการปฏิบัติที่มีทิศทางและเปาหมายเดียวกัน 

 
3) การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี 

• มีแนวทางในการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีคือ  ใหทุก
คนเห็นความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยใหทุกคนไดใชเทคโนโลยี  ไดใชสื่อ
นวัตกรรมใหม ๆ  ในการเรียนการสอน  สงเสริมสนับสนุนโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิต
สื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีใหเพียงพอ  จัดอบรม  หรือสงครูไปอบรมเพ่ิมพูนความรูความ
เขาใจ  เพ่ิมทักษะในการผลิตและการใช  นําผลที่ไดจากการอบรมมาขยายผลใหความรูกับ
สมาชิก  หรือเพ่ือนรวมงาน  มีการประเมินการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองเพ่ือ
ปรับใชอยางเหมาะสมและตองประเมินอยางสม่ําเสมอ  

 
4) การจูงใจในการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการจูงใจในการทํางานคือ  ใหมีการเสริมแรงในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ ๆ  ดวยการกลาวคําชมเชย  กลาวยกยองหรือแมแตใหของขวัญของรางวัล  
การพิจารณาขั้นเงินเดือนอยางเมาะสมและทั่วถึง  จัดกิจกรรมตอบแทนความสําเร็จเม่ือ
โรงเรียนปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย  โดยการจัดงานเลี้ยงสังสรรคเปนกลุมเปนคณะ  จัด
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพักผอนนอกสถานที่อยางเหมาะสมและยุติธรรม   

 
5) การปฏิบัติงานเปนทีม    

• มีแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม  คือ  มีการกระจายอํานาจให
โอกาสในการทํางาน  การตัดสินใจตามความสามารถอยางเหมาะสม  รับฟงความคิดเห็น  
สงเสริมความคิดใหม ๆ  โดยจะตองใหโอกาสทุกคนไดมีสวนรวมอยางทั่วถึงใหสมาชิกไดมี
ประสบการณการทํางานที่หลากหลาย  มีการตรวจสอบ  ติดตามผล  มีการติดตอสื่อสารเพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานใหสมาชิกในทีมทราบ  ลดปญหาและความขัดแยงในทีมดวยการ
ประชุม  สรางความเขาใจหาขอสรุปดวยความยุติธรรม   
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สรุปผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนนาหลวง 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

1.  นางอังคณา  ธนปญญาโน รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงคร ุ              
    สังกัดกรุงเทพมหานคร 
      
ตอนที่  1 
     ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ 
 ชื่อ    นางอังคณา  ธนปญญาโน 
 อายุ  50  ป 
 การศึกษา ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ตําแหนง   รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง   
 วันที่สัมภาษณ  28  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 สถานที่สัมภาษณ หองรองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนนาหลวง 
 
ตอนที่  2 

ผลการสัมภาษณ   แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน  5  ดาน  ดังนี้ 

1) การสรางบรรยากาศ   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางบรรยากาศคือ  สรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล  ใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน  ใหทุกคนไดรวมงาน  ไดเรียนรูและปรับตัวที่จะทํางาน
รวมกัน  เปดโอกาสใหไดแสดงความคิดเห็น  มีสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาของโรงเรียน
ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน  ใหสมาชิกในโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  มีความสุขในการ
ทํางาน  จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธใหสมาชิกไดพบปะสังสรรคเกิดความสุขที่ไดอยูรวมกัน  
สรางความสัมพันธ  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  มีน้ําใจใหกันและกัน 

ดานสิ่งแวดลอม  จะตองใหทุกคนเกิดความรักในโรงเรียนโดยใหทุกคนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา  แบงหนาที่รับผิดชอบอาคารสถานที่  มีการวางแผนงานลวงหนาที่จะพัฒนา
โดยใหทุกคนออกแบบพื้นที่  ใชประโยชนพ้ืนที่อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  ใหทุก
คนเห็นความสําคัญโดยเฉพาะนักเรียนตองมีสวนรวมอยางมากในการดูแลรักษาเพราะเปนกําลัง
สําคัญที่จะเปนผูดูแลและใชอยางคุมคาที่สุด  นักเรียนตองมีหนาที่รับผิดชอบเพ่ือใหเกิดความ
ตระหนัก  มีจิตสํานึก  มีจิตสาธารณะ  มีนิสัยรักสิ่งแวดลอม  มีการสอดแทรกลงในการเรียนการ
สอนในแตละชั่วโมงการเรียน 
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2) การสรางวิสยัทัศนและเปาหมายการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  คือ  ตอง
ไดรับความรวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย  ผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูปกครอง  นักเรียน  โดยผูเกี่ยวของดังกลาวตองมีผูเสนอความคิดเห็นที่ไดมา
จากการปฏิบัติงานจากแผนงานที่ผานมา  นําจุดเดนจุดดอย  ปญหาอุปสรรค  และโอกาสที่มีมา
ปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาสรางเปนแนวทางในการปฏิบัติที่มีเปาหมายเดียวกันนํามากําหนดเปน
วิสัยทัศนที่จะตองมีความเปนไปไดสามารถปฏิบัติไดจริงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง  มีความยืดหยุน  สอดคลอง  มีความสัมพันธกับตนสังกัดและความ
ตองการของทองถิ่น 

3) การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี 

• มีแนวทางในการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีคือ  สงเสริม
ใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน  
นํามาใชในการสรางนวัตกรรมในการเรียนการสอน  จัดเก็บขอมูล  ประชาสัมพันธ  การ
ติดตอสื่อสาร  เพ่ือใหสมาชิกเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญ  มีการสํารวจความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดหางบประมาณ  จัดหาวัสดุอุปกรณ  จัดอบรมใหความรูอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ 

 
4) การจูงใจในการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการจูงใจในการทํางานคือ  ตองใหความสําคัญกับการ
เสริมแรงดวยการสรางแรงจูงใจโดยกลาวเนนวา  บุคคลจะกระทําการใด ๆ  ใหบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายไดนั้นตองมีการกระตุนและการโนมนาวใจ  โดยอาศัยกระบวนการจูงใจ  การจูงใจ
ที่ดีจะตองมีความเหมาะสมกับงานหรือความสําเร็จน้ัน ๆ  อาจจะเปนการชม  การใหรางวัล  
หรือถาเปนครูก็จะเปนการใหขั้นเงินเดือนซ่ึงเปนความตองการในความมั่นคงของหนาที่การงาน  
มีการจัดสรรอยางเหมาะสมและยุติธรรมเพ่ือไมใหเกิดขอขัดแยงหรือความแตกแยกในโรงเรียน  
มีความเสมอภาคไมมุงเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง 

 
5) การปฏิบัติงานเปนทีม    

• มีแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม  คือ  ทีมงานจะดีไดตองมี
ความสัมพันธและมีความเขาใจที่ ดีตอกัน  ทีมงานจะตองมีความสามารถที่หลากหลาย  
เหมาะสมกับความรูความสามารถ  เนนการมีสวนรวม  ยอมรับในการตัดสินใจ  เม่ือใหหนาที่
รับผิดชอบมีการประสานงาน  มีการสื่อสารระหวางทํางาน  จัดใหมีการประชุมระหวางการ
ปฏิบัติงานเพื่อทบทวนปญหาและรายงานผลการปฏิบัติงานดานความกาวหนาและเปนการลด
ปญหาความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน 
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สรุปผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนนาหลวง 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง  

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

1.  นายอํานาจ  ปาลพันธ   รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ               
    สังกัดกรุงเทพมหานคร 
      
ตอนที่  1 
     ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ 
 ชื่อ    นายอํานาจ  ปาลพันธ    
 อายุ  55  ป 
 การศึกษา ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  จากราชภัฏบานสมเด็จ 
  ตําแหนง   รองผูอํานวยการโรงเรียนนาหลวง   
 วันที่สัมภาษณ  29  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 สถานที่สัมภาษณ หองรองผูอํานวยการฝายบคุลากร  โรงเรียนนาหลวง 
 
ตอนที่  2 

ผลการสัมภาษณ   แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของ
โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุงครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน  5  ดาน  ดังนี้ 

1) การสรางบรรยากาศ   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางบรรยากาศคือ  ตองสรางบรรยากาศในการ
ทํางานโดยเฉพาะบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน  จะตองมีความเขาใจกัน  
มีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธใหทุกคนไดมีความสุขที่อยูรวมกัน  ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน  
ศึกษานิสัยของเพื่อรวมงานเพื่อปรับตัวใหอยูรวมกันได  ลดความขัดแยง  เนนความยุติธรรมใช
หลักประชาธิปไตยในการกําหนดขอตกลงเมื่ออยูรวมกัน  ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น  และพรอมที่จะรับฟงเพ่ือยอมรับความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ 

ดานอาคารสถานที่  ตองมีการแบงพ้ืนที่รับผิดชอบ  มีการสรางความรัก   โดยให
ทุกคนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษา  ปรับปรุงพัฒนา  เขมงวดโดยการตรวจสอบดูแลประเมิน
คุณภาพการทํางานของผูรับผิดชอบพื้นที่อยางสม่ําเสมอ  ใหคําแนะนําชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติ  พาไปดูงานนอกสถานที่เพ่ือใหเห็นรูปแบบที่จะเปนตนแบบในการจัดพื้นที่ที่เอ้ือตอ
บรรยากาศในการเรียนรู 
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2) การสรางวิสยัทัศนและเปาหมายการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  คือ  มี
การจัดประชุมใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น  โดยอาศัยขอมูลที่
ถูกตองเปนจริงจากผลของการปฏิบัติงานที่ผานมาเพื่อนํามาแกไขและนําความตองการที่ทุกฝาย
ตองการมากําหนดเปนเปาหมายและวิสัยทัศนซึ่งจะเปนภาพลักษณในอนาคตวาผลการ
ปฏิบัติงานจะเปนเชนไรมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร  เม่ือกําหนดเปนเปาหมายและวิสัยทัศน
แลวควรจะมีการสื่อสารประชาสัมพันธใหทุกคนไดรับรู  เพื่อใหมีทิศทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติงาน  นําไปสูความสําเร็จของโรงเรียน 

 
3) การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี 

• มีแนวทางในการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีคือ  สงเสริม
ใหสมาชิกเกิดความรูความชํานาญในการใชสื่อและเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมใหม ๆ  จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ  สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกไดเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ  
และใหนําความรูมาขยายผล  นําไปใชประโยชนไดอยางจริงจังมีการประมวลผลการใชงานเพื่อ
พัฒนา  นําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  การติดตอสื่อสาร  จัดเก็บขอมูล  ใหสมาชิกเห็น
ความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

 
4) การจูงใจในการทํางาน   

• มีแนวทางในการสงเสริมการจูงใจในการทํางานคือ  ใหความสําคัญกับทุกคน
เม่ือจะมีการเสริมแรงดวยความยุติธรรมและเหมาะสม  เนนการสรรหาคนที่เหมาะสมกับงาน  
มอบงานใหตรงกับความถนัด  ตรงตามคุณวุฒิ  สงเสริมใหมีความเขาใจในการทํางาน  เขาใจ
ระบบงาน  งานก็จะสําเร็จไปไดดวยดี  สมาชิกมีความสุขในการทํางานก็เปนการจูงใจอีกอยาง
นอกจากการเสริมแรงทั่วไปที่มีการกลาวคําชม  กลาวยกยอง  ใหรางวัล  และการเสริมแรง
จะตองตอเน่ือง  และสม่ําเสมอ  ที่สําคัญตองมีความจริงใจในการเสริมแรง 

 
5) การปฏิบัติงานเปนทีม    

• มีแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม  คือ  ตองกระจายอํานาจในการ
บริหารงานใหสมาชิกในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบเปดโอกาสไดใหไดแสดงความคิด
ความสามารถ  ยอมรับในการตัดสอนใจ  รวมกันคิด  รวมกันทํา  รวมกันแกปญหา  จัดกิจกรรม
ลดปญหาความขัดแยง  มีการประชุมสัมมนา  สรางความสัมพันธความเขาใจในการทํางานมีการ
ตรวจสอบ นิเทศการทํางานแบบกัลยาณมิตร  เพ่ือกํากับติดตามผลการดําเนินงาน  มีการ
สื่อสารในระหวางการทํางานเพื่อใหทราบปญหาและความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 
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บันทึกประชมุการสนทนากลุมยอย (คณะกรรมการสถานศึกษา) 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง   

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
ณ  หองประชุมโรงเรยีนนาหลวง 

วันที่  22  มีนาคม  2554  เวลา  9.00 – 11.00  น. 
 

 
ผูเขารวมสนทนากลุมยอย 

1. นายสุทิน  ลือหาญ    ประธานกรรมการ 
2. นายบุญสง  ไวปรีชา    ผูแทนคร ู
3. นายสุรพล  ภักดี    ผูแทนองคกรชุมชน 
4. นายพจน  คําสุวรรณ    ผูแทนศษิยเกา 
5. พระมหาสุนทร  สุนทโร     ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
6. ทันตแพทยหญิงลาวัณย  บุณยมานนท  ผูทรงคุณวุฒิ 
7. วาที่รอยโทโอฬาร  กาลวิบลูย   ผูทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมานมิตร  แยงไธสง   ผูทรงคุณวุฒิ 
9. นายกมล  คําสุวรรณ    ผูทรงคุณวุฒิ 

 
ประเด็นที่  1  แนวทางการสงเสริมบรรยากาศในการเรยีนรู 

บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูจะสงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพคือ    บรรยากาศที่
สงเสริมการเรียนรูตองมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องและสอดคลองกัน  โดยเริ่มจาก
บรรยากาศในการบริหารงานของผูผูบริหาร  บรรยากาศในการสอนของครู  บรรยากาศในการ
เรียนของนักเรียน  ทุกฝายตองรวมมือกันสรางบรรยากาศที่ดี  เห็นความสําคัญซ่ึงกันและกัน  
เขาใจในธรรมชาติหรือหนาที่ของแตละฝาย  มีการจัดประชุม  สรางความเขาใจ  ความตองการ
รวมพัฒนา  รวมแกปญหา  รับฟงความคิดเห็นของทุกฝายอยางสม่ําเสมอเนนความรวมมือรวม
ใจ  เห็นความสําคัญของการเรียนรู  ตองพยายามตอบสนองความตองการของโรงเรียน  นั้นคือ
สงเสริมใหเปนองคการแหงการเรียนรู  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูที่เกิดจากความพึงพอใจในการ
เรียนรู  ใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของการเรียน  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการเรียน  
การศึกษาตอ  ใหนักเรียนไดเห็นความสําเร็จที่ไดจากการเรียน  ใหนักเรียนเห็นแบบอยางของ
ความสําเร็จ  เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความพยายาม  ขยันหม่ันเพียรอยูตลอดเวลา  จัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรู  เพ่ือใหนักเรียนมีความสุขเม่ืออยูในโรงเรียน  จัดบรรยากาศสงเสริม
ความสามารถของนักเรียนอยางเต็มความสามารถ  เชน  ดานดนตรี  กีฬา  วิชาการ  จัด
กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมกีฬาสี  เปนตน  บรรยากาศในการเรียนที่ดีจะทําใหนักเรียนมีความสุข  
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ความสุขเกิดจากการความชอบ  ชอบที่จะทํา  ชอบที่จะเรียน  ชอบที่จะเลน  และเม่ือชอบก็จะ
ทําใหทําสิ่งน้ันไดดี เราจึงตองสงเสริมบรรยากาศในการเรียนที่ดีใหกับเด็ก ๆ   ผูบริหารและครู
จึงตองพยายามคนหาสิ่งที่นักเรียนชอบใหไดโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและจัดบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนที่หลากหลายดวยเชนกัน 

ดานสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  สภาพแวดลอม
ก็เปนสวนหนึ่งที่เอ้ือตอการเรียนรู  การสรางบรรยากาศดานสภาพแวดลอมที่ดีจะชวยสงเสริม
การเรียนรู  เพราะสภาพแวดลอมที่สะดวก  สะอาด  ปลอดภัย  เพียงพอ  และเหมาะสมกับ
นักเรียน  จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  สภาพแวดลอมที่ดีตองไดมาจากความรวมมือ
ของทุกภาคสวน  เร่ิมจากหนวยงานตนสังกัดตองมีการสนับสนุนงบประมาณ  ผูบริหารตองมี
วิสัยทัศนที่จะพัฒนา  ผูปกครองตองใหการสนับสนุน  ครูตองเห็นความสําคัญรวมออกความ
คิดเห็นรวมสราง  รวมดูแล  นักเรียนเกิดความรักความผูกพันโรงเรียน  รวมดูแลรับผิดชอบ
รักษาทรัพยสินของโรงเรียนโดยการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษา  มีกิจกรรมที่ใหนักเรียน ครู  
ผูปกครองไดมีสวนรวม  เชน  กิจกรรมปลูกตนไมถวายในหลวง  กิจกรรมรวมทําบุญรวมบริจาค
เพ่ือสรางอาคารสถานที่  แหลงพักผอนหยอนใจ  มีการแบงหนาที่รับผิดชอบใหทุกคนไดมีสวน
รวมในการดูแลรักษา  เชน  การจัดเวรประจําวันรับผิดชอบพื้นที่ในโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ  
ตองเหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคล  เพื่อใหทุกคนมีความสุขในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  เหลานั้น     
 
ประเด็นที่  2  แนวทางสงเสริมการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน   

วิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานมีความสําคัญอยางยิ่งในโรงเรียน  เพราะเปน
ตัวกําหนดนโยบาย  กําหนดแผน  กําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน  ที่จะทําใหโรงเรียนไปสู
เปาหมายเดียวกัน  วิสัยทัศนจะตองมีความชัดเจนมีความเปนไปได  ตองมาจากการมีสวนรวม
ในการกําหนดและสรางวิสัยทัศน  ซึ่งมาจากความตองการที่จะพัฒนาใหโรงเรียนไปสูความเปน
เลิศในทุกๆ  ดาน  มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ตอบสนองความ
ตองการของทุกฝาย  สรางผลผลิตที่ดีไปสูสังคม  แนวทางในการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายใน
การทํางาน  โดยการมีสวนรวมของทุกคนในการแสดงความคิดเห็น  มีการประชุมสัมมนา
รวมกันเพ่ือคนหาความตองการของแตละฝาย  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมาวามี
สวนดีหรือสวนบกพรองใดบางเพื่อที่จะแกปญหาหรือสงเสริมใหดียิ่งขึ้น   จากนั้นจึงสรุปและหา
ขอตกลงที่ตรงกันเพ่ือกําหนดเปนวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางาน  ซึ่งวิสัยทัศนและ
เปาหมายดังกลาวจะตองมาจากความคิดและขอเสนอของทุกฝายเพื่อใหทุกคนไดรูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งในการสรางวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  เพ่ือใหทุกคนรูสึกภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน  และเห็นความสําคัญของการสรางวิสัยทัศน  หากเราวิเคราะหปญหาและความ
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ตองการไดอยางรอบคอบและรอบดาน  เราก็จะสามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการ
ไดอยางครบถวน   
 
ประเด็นที่  3  แนวทางสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  

การคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีวา  การคิดคนนวัตกรรมที่หลากหลายโดยใช
เทคโนโลยีในยุคปจจุบัน  เกิดจากการมองเห็นถึงความจําเปนและความสามารถในการ
ตอบสนองการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่จะตองมีการเรียนรูและใชเทคโนโลยี  เพ่ือนํามาสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่มุงใหนักเรียนไดใชความสามารถตามความสนใจ  ใหเปนประโยชนตอ
การเรียนมากที่สุดไมจํากัดเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งหรือดานใดดานหนึ่งเทานั้น  แตตองครอบคลุม
ใหหลากหลายครบทุกดาน  แนวทางการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  
ไดแก  การจัดศูนยการเรียนรูใหความรูทางดานการสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  
เพ่ือใหสมาชิกในโรงเรียนไดมีการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความสามารถที่ตนเองอยาง
เหมาะสม  และสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการสรางและปรับปรุงนวัตกรรมทางการเรียนการ
สอน  สงเสริมและสนับสนุนโดยการจัดหาวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูไดลงมือปฏิบัติ  
เกิดความคุนเคยในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม ๆ  ทําใหสมาชิกเห็นความสําคัญ
ในการใชเทคโนโลยี  เกิดความสะดวกสบายในการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  มีการเชื่อมตอ
เครือขายติดตอสื่อสารสงขอมูลถึงกันไดอยางรวดเร็ว  มีการระดมทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน
เพ่ือสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดซื้อใหเพียงพอตอความตองการ   สอนใหผูใชรูจักวิธีการ
บํารุง  รักษา  ดวยตนเองในเบื้องตน   
 
ประเด็นที่  4  แนวทางสงเสริมการจูงใจในการทํางาน   

ครูและนักเรียนควรไดรับแรงจูงใจในการทํางานไดรับการเสริมแรงในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  เพ่ือกระตุนใหปฏิบัติงาน  กระตุนใหเกิดการเรียนรู  ทุกคนมีความตองการ
เปนพ้ืนฐานของบุคคล  หากเราสามารถกระตุนแรงผลักดันซึ่งเกิดจากความตองการไดดวยการ
สรางแรงจูงใจและการเสริมแรง  ผลของการกระทํานั้นก็จะสงผลใหงานตาง ๆ  บรรลุตาม
เปาหมายของยุคคลนั้น ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  แนวทางในการจูงใจในการทํางาน  ไดแก  
การศึกษาสํารวจความตองการพื้นฐานของแตละบุคคลแลวนําความตองการนั้นมาทําการ
เสริมแรง  เพ่ือจูงใจใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  มีการตอบสนองความตองการอยาง
ตอเน่ืองและเหมาะสม  ใหนึกถึงใจเขาใจเรา  เราตองการสิ่งใดที่จะเสริมแรงเราได  เราก็
พยายามใหสิ่งนั้นเพื่อเสริมแรงกับเขา  ผูบริหารควรจัดหาวิธีการเสริมแรงที่หลากหลาย  เชน  
การชมเชย  การยกยอง  การใหของรางวัลพิเศษ  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความ
ยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง  การเอาใจใสตอสมาชิกในโรงเรียน  การเปดโอกาสใหมีเวลา
พักผอนหลังการทุมเทปฏิบัติงานจนสําเร็จดวยการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ใหครูไดรวม
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พบปะสังสรรคเปนการผอนคลายหลังการปฏิบัติงานก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่สําคัญในการจูงใจในการ
ทํางาน  ตรงกับคํากลาวของคณะกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งวา  “  หากไดเที่ยวหลังการ
ปฏิบัติงานบางก็จะเปนรางวัลใหกับชีวิต  เปนการพักผอน  ทั้งทางกายและใจ”      
 
ประเด็นที่  5  แนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม   

การปฏิบัติงานเปนทีมวา   โรงเรียนจะสามารถพัฒนาไดตองอาศัยการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัตขิองทุกฝายโดยจะตองใชระบบทีมในการปฏิบัติงาน  แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงาน
เปนทีม  ไดแก  การจัดระบบ  การมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถมีการใหคําแนะนํา
และอํานวยความสะดวกแกสมาชิกในทีมในดานการทํางาน  เปดโอกาสใหสมาชิกในทีมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา  รวมทั้งตรวจสอบ  ติดตาม  กํากับดูแล  การใหความสําคัญกับ
ความคิดที่หลากกลาย   เปดโอกาสใหสมาชิกในทีมคิดริเริ่มโครงการใหม ๆ  กลาแสดงความ
คิดเห็น  มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางเสมอ  ใหสมาชิกในทีมศึกษาหาความรูจากสื่อตาง 
ๆ เพ่ือแสวงหาความรูใหม ๆ  เพ่ือปรับแนวคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน  มีการ
ติดตอสื่อสาร  ใหทราบโดยทั่วไป  เพ่ือแจงความกาวหนาในการดําเนินงาน  ผลการปฏิบัติงาน
ใหแกสมาชิกในทีมไดทราบ 
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บันทึกประชมุการสนทนากลุมยอย (ผูปกครอง) 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง   

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
ณ  หองประชุมโรงเรยีนนาหลวง 

วันที่  23  มีนาคม  2554  เวลา  9.00 – 11.00  น. 
 

 
ผูเขารวมสนทนากลุมยอย 

1. นางวันดี  บัววงกรด 
2. นางมาราตรีย  พวงแกว 
3. นางกชนันท  พิมพสน 
4. นางกัญญา  กองสมบัติ 
5. นางหลงมา  ทองกลาง 
6. นางณัฐชนน  พิพัฒนเพชรภูมิ 
7. นางหนูกรณ  วิจิตขะจี 
8. นางลักษณา  ศรีเจริญ 
9. นางบังอร  ออนชัย 

 
ประเด็นที่  1  แนวทางการสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู 

ผูปกครอง  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนรูวา  “ บรรยากาศของ
โรงเรียนก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรู  บรรยากาศของโรงเรียนหมายถึง  บรรยากาศ
ระหวางบุคคลและบรรยากาศดานสิ่งแวดลอม ”  บรรยากาศที่ดีที่จะสงเสริมการเรียนรูคือ  
บรรยากาศที่เกิดขึ้นขณะอยูในโรงเรียนเม่ืออยูแลวมีความสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหเกิด
ความรูสึกวาเราคือสวนหนึ่งของโรงเรียนเปนสวนสําคัญที่ทําใหระบบการเรียนรูขับเคลื่อนไปได  
ทุกคนมีสวนรวมตามหนาที่ของตนเอง  ผูบริหารมีหนาที่บริหารโรงเรียน  ครูมีหนาที่สงเสริม
และจัดการเรียนการสอน  ผูปกครองมีหนาที่สนับสนุนดานการเรียนใหกับนักเรียน  นักเรียนมี
หนาที่เรียนรูเก็บเกี่ยวประสบการ  ถาสวนตาง ๆ  ปฏิบัติหนาที่ของตนเองโดยมองถึงสวนรวมที่
ทุกคนลวนแลวแตมีสวนรวม  ผลสําเร็จที่มาจากความสุขก็จะเกิดขึ้นเอง  บรรยากาศที่ทําใหเกิด
ความสุขทางใจนั้นตองมาจากความรักความเขาใจ  ความผูกพันไมวาจะเปนความผูกพัน
ระหวางบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับสิ่งแวดลอม  หากเกิดความรูสึกเชนนี้แลวบรรยากาศใน
โรงเรียนก็จะดีตามมาโดยไมรูตัว  เกิดความสุขในการบริหาร  ความสุขในการทํางาน  ความสุข
ในการเรียน  ความสัมพันธระหวางความสุขดังกลาวจะสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูที่
ดี  แนวทางในการสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู  คือการจัดกิจกรรมที่ใหทุกฝายไดมีสวนรวม  
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มีโอกาสไดทํากิจกรรมดวยกัน  ไดเสนอความคิดเห็น  ไดใชความรูความสามารถที่มีอยู  เชน   
กิจกรรมประชุมผูปกครอง  ครู  นักเรียน  ใหทุกฝายไดพบปะกัน  รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียน  กิจกรรมเยี่ยมบาน  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  
นักเรียนเรียนดี  มอบโลและเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่มีความรูความสามารถ  สงเสริม
ความสามารถอยางเต็มความสามารถ  เปนตน  กิจกรรมดังกลาว  ก็จะสงผลใหเกิดบรรยากาศ
ของความสุขตามมา  ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งวา    “ คับที่อยูได  คับใจอยูอยาก ”  
นั้นแสดงใหเห็นวาความสุขทางใจสําคัญกวาความสุขดานสิ่งแวดลอม 
 
ประเด็นที่  2  แนวทางสงเสริมการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน  

ผูปกครอง  ไดใหความเห็นวาวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานคือสิ่งที่จะกําหนด
ทิศทางในการทํางานเปนตัวกําหนดความตองการวาโรงเรียนตองการอะไร  ทําใหผูปฏิบัติมี
จุดมุงหมายเดียวกัน  ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา  “ วิสัยทัศนเปนสวนสําคัญในการพัฒนา
โรงเรียน  ซึ่งตองมาจากการมีสวนรวมของทุกคนและทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ  ทุกคนตองไดมี
สวนในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือจะไดตอบสนองความตองการไดอยางครบถวน  แตผูปกครอง
สวนใหญไมไดเขามารวมในการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานของโรงเรียน  ”   ซึ่ง
ผูปกครองไดเสนอแนวทางในการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานดังน้ีคือ  ใหเชิญ
ผูปกครองที่มีความรูความสามารถเขามามีสวนรวมในการประชุม  มีสวนในการเสนอความ
คิดเห็น  ความตองการ  ปญหา  ที่เกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวของกับผูปกครองเพื่อนํามาสราง
วิสัยทัศนและกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของโรงเรียน  ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา  
“ผูปกครองก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  เปนผูที่มี
ความรูและประสบการณที่หลากหลาย  หากสามารถนําความรูความสามารถมาใชประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ”     
เม่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของโรงเรียนไดแลวควรมีการประชาสัมพันธให
ผูปกครองทุกทานไดรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายตรงกัน  นอกจากนี้
ผูปกครองยังไดเสนอแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศนโดยการใหผูปกครองที่มีความรูความสามารถ
มาเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากวิสัยทัศนที่ผานมา 
 
ประเด็นที่  3  แนวทางสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  
ผูปกครอง  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีวา  นวัตกรรมและ
การใชเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันแตหากวาเราใชเทคโนโลยีผิดวัตถุประสงคก็
จะทําใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอน  ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา  “เทคโนโลยีในปจจุบัน
เปรียบเสมือนดาบสองคมมีทั้งดานดี  คือชวยในการติดตอสื่อสาร  คนควาขอมูล  ความรูตาง  ๆ  
ที่กวางขวาง  ชวยใหเกิดความสะดวกสบาย  สวนอีกดานหนึ่ง  คือถาใชแบบผิดวัตถุประสงค  
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เชน  ใชเวลาสวนใหญในการเลนเกม  เขาเว็บไซดที่ไมเหมาะสม  ทําใหนักเรียนเกิดคานิยมที่ผิด  
ผูปกครองสวนใหญขาดความรูในการใชเทคโนโลยี  ไมสามารถควบคุมดูแลได”   แนวทางในการ
คิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  ไดแก  การใหความรู  สรางคานิยม  ปลูกจิตสํานึกใน
การใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธีและเหมาะสมใหกับนักเรียน  จัดอบรมใหความรูแกผูปกครองใน
การใชเทคโนโลยี  เพื่อชวยในการสอดสองดูแลการใชเทคโนโลยีของนักเรียน  จัดระบบ
สารสนเทศที่มีระบบปองกันการใชเว็บไซดที่ไมเหมาะสม  จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร  และสรางหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดใชอยางเพียงพอ 
 
ประเด็นที่  4  แนวทางสงเสริมการจูงใจในการทํางาน   

ผูปกครอง  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานวา  หากนักเรียนมีแรงจูงใจ
ในการเรียนจะสงผลตอการเรียนรู  ผูปกครองทานหน่ึงไดกลาววา  “  เม่ือตอนที่ผูปกครองเปน
เด็กผูปกครองชอบครูคณิตศาสตรที่ใจดีใหคําชมเชย  เม่ือคิดเลขไดอยูสม่ําเสมอ  ทําให
ผูปกครองชอบเรียนคณิตศาสตรและทําคะแนนไดดี  ”  ดังน้ัน  ครูจึงควรสรางความรักความ
เขาใจระหวางครูกับนักเรียน  ใหนักเรียนเกิดความรักในตัวครูก็จะเปนการเสริมแรงอยางหนึ่งที่
จูงใจใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  ครูก็ตองไดรับการเสริมแรงหรือสรางแรงจูงใจดวยการมี
ความสุขในการทํางานดวยเชนกัน  แนวทางในการจูงใจในการทํางานของครู  ไดแก  ครูไดสอน
ตรงตามวิชาที่ถนัดทําใหเกิดความสุขในการทํางานสามารถจัดกิจกรรมที่จะทําใหเกิดการจูงใจใน
การเรียน  มีการจูงใจที่หลากหลายระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  การใหคํา
ชมเชย  ใหรางวัล  ใหความสําคัญกับนักเรียนทุกคน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นใหการเอาใจใสดูแลนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรักในตัวครู   นักเรียนจึงมีแรงจูงใจ
ในการเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถ   
 
ประเด็นที่  5  แนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม   
 ผูปกครอง  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนทีมวา  การปฏิบัติงานเปนทีมที่
เกิดจากนําความสามารถและความสําคัญของแตละฝายมาใชใหเกิดประโยชน  เกิดการประสาน
ความสัมพันธที่สอดคลอง  มีจุดมุงหมายในการทํางานเดียวกัน  ก็จะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียน  ผูปกครองทานหน่ึงกลาววา  “กลไกการทํางานจะสามารถทํางานได
ตองอาศัยฟนเฟองทุกฟนเฟอง  เหมือนกับการทํางานที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝาย  งาน
จึงจะประสบความสําเร็จ”  แนวทางในการปฏิบัติงานเปนทีม  ไดแก  การจัดกิจกรรมที่สงเสริม
และสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน  มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแตละบุคคล  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  จัดประชุมเพ่ือแกไขปญหาและหา
ขอตกลงเมื่อเกิดความขัดแยงใหทุกคนไดมีสวนรวมในการตัดสินหาขอยุติ โดยใชหลักของเหตุ
และผล 
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บันทึกประชมุการสนทนากลุมยอย (นักเรียน) 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง   

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
ณ  หองประชุมโรงเรยีนนาหลวง 

วันที่  23  มีนาคม  2554  เวลา  13.00 – 15.00  น. 
 

 
ผูเขารวมสนทนากลุมยอย 

1. เด็กชายพัฒนพงษ  โควาวิเศษสุต 
2. เด็กชายฐิติ  ออนชัย 
3. เด็กชายสรฤทธิ์  ศรีจันทร 
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ดวงมรกต 
5. เด็กชายธวัชชัย  พ่ึงบารมี 
6. เด็กชายนัธพงษ  ธนูศิริ 
7. เด็กหญิงศิวาพร  พรหมเลิศ 
8. เด็กหญิงชนิกานต  นิธิธนากุล 
9. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทนาม 

 
ประเด็นที่  1  แนวทางสงเสริมการสรางบรรยากาศ   

นักเรียน  ไดมีความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนรูวา  โรงเรียนที่มีบรรยากาศ
ของการเรียนรูจะตองมีองคประกอบดังน้ีคือ  มีผูอํานวยการที่ดี  มีความเปนกันเอง  รักและ
เขาใจนักเรียน  มีครูที่เอาใจใส  เปนแบบอยางที่ดี  ตองรัก  เขาใจ  ใหอภัย  ใหโอกาส  ให
ความรู  สอนศิษยดวยความจริงใจ  เพ่ือนในโรงเรียนตองมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  มีความสามัคคี
ไมรังแกกัน  ซึ่งจะเกิดขึ้นไดจะตองอาศัยกระบวนการสอน  การสรางคุณธรรมจริยธรรม  สราง
คานิยมของความรักความสามัคคี  มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวม  ใหนักเรียนได
ทํางานรวมกัน  ครูตองใหความไวใจและเชื่อม่ันในตัวนักเรียน  เห็นความสําคัญของความคิด
สงเสริมสนับสนุนใหคําแนะนํานักเรียนอยางใกลชิดในทุก  ๆ  เรื่อง  ดังคํากลาวนักเรียนคนหนึ่ง
วา  “นักเรียนพรอมที่จะเรียนรูในทุก  ๆ  เร่ือง  ทั้งในเรื่องเรียน  เร่ืองสวนตัว  เร่ืองการดําเนิน
ชีวิต  หากมีโอกาส  แตการเรียนรูอาจจะผิดพลาดบาง  ก็เปนเพราะความรูเทาไมถึงการณ  ถา
ไดรับการแนะนํา   การสงเสริมสนับสนุนที่ดีก็จะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีตามมา” 

ดานสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  นักเรียนคน
หน่ึงไดใหความเห็นวา  “ โรงเรียนของเรามีบรรยากาศที่ดีอยูแลว  มีแหลงเรียนรูที่ดี  มี
บรรยากาศของการเรียนรู  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  มีสนามใหเลน  และออกกําลังกาย  มีที่
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พักผอนหยอนใจอยางเพียงพอ  ”  แนวทางที่จะทําใหมีบรรยากาศที่สงเสริมความรูนั้น  หาก
นักเรียนไดใชสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  ก็ถือวาได
เรียนรู  เกิดประสบการณขึ้นเอง  แตจะตองชวยกันรักษา  ดูแล  รับผิดชอบ  หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย  ชวยกันรักษาความสะอาด  ทุกคนตองชวยกัน  ตองรวมมือกัน 
ประเด็นที่  2  แนวทางสงเสริมการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน   

นักเรียน  ไดใหความเห็นวาวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานคือจุดมุงหมายในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  โดยเกิดจากคณะผูบริหาร  และครู  เปนผูกําหนด  นักเรียนสวนใหญ
ไมทราบวิสัยทัศนของโรงเรียน  ไมทราบวาตัวนักเรียนเองก็สามารถเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานได  เม่ือทราบจึงอยากที่จะเขามามีสวนรวมในการ
เสนอความคิด  ความตองการของตนเองในการปฏิบัติ  ใหครูไดเห็นถึงความสําคัญ  ยอมรับฟง
ขอคิดเห็นของนักเรียน  จึงเสนอแนวทางการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายดังนี้คือ  ใหเห็น
ความสําคัญของนักเรียน  โดยนักเรียนสามารถนําปญหาและความตองการที่ไดจากการประชุม
ระหวางนักเรียนดวยกัน  เขามามีสวนในการกําหนดแนวทางในการสรางวิสัยทัศน  นักเรียนคน
หนึ่งไดเสนอความคิดเห็นวา  “  บางครั้งไมทราบวาวิสัยทัศนของโรงเรียนคืออะไร  เกี่ยวของกับ
ตัวนักเรียนอยางไร  ไมเขาใจในกระบวนการสรางวิสัยทัศน   และคิดวาไมนาจะเกี่ยวของกับ
ตนเอง  ”  จึงควรใหครูเปนผูใหความรูและเปนสื่อกลางในการนําปญหา  และความตองการของ
นักเรียนเขามามีสวนในการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานบาง 
ประเด็นที่  3  แนวทางสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี

นักเรียน  ไดใหความเห็นเกีย่วกับการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีวา  
เทคโนโลยีมีสวนชวยในการคนควาหาความรู  ทําใหการเรียนมีความสะดวกสบาย  ใชในการ
ติดตอสื่อสารกับครู  เพื่อน   และคนอื่น ๆ  ไดอยางรวดเร็ว  มีทั้งสาระความรูและความบันเทิง
ใชในการผอนคลายในการเรียน  นักเรียนคนหนึ่งกลาววา  “เขาใชเวลาสวนใหญหลังจากการ
เรียนอยูกับคอมพิวเตอร  ใชคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสารกับเพ่ือน  ใชในการคนควาหา
ความรูทํารายงาน  ใชดูหนังฟงเพลง  คอมพิวเตอรจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน”   
แนวทางในการสงเสริมการใชเทคโนโลยใีนโรงเรียน  ไดแก  จัดหาคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดใช
อยางเพียงพอ  ใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูในการใชอยางถูกตอง  จัดเวลาเรียนวิชา
คอมพิวเตอรจาก  1  ชั่วโมงตอสัปดาห  เปน  2  ชั่วโมง  หรือมากกวา  เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดใชคอมพิวเตอรนอกเวลาเรียนอยางอิสระ   
ประเด็นที่  4    แนวทางสงเสริมการจงูใจในการทํางาน   

นักเรียน  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานวา  แรงจูงใจมีสวนสําคัญที่ทํา
ใหเกิดการเรียนรูที่ดี  แรงจูงใจเกิดจากการไดรับการเสริมแรงจากครู  จากผูปกครอง  และจาก
เพ่ือนในหองเรียน  ดังนักเรียนคนหนึ่งกลาววา  “ผมไดรับการชมเชยจากครูเม่ือทําความดีใน
หองเรียน  ทําใหเพ่ือนยอมรับในตัวผม  ผมจึงรูสึกวาผมมีความสําคัญในหองเรียน  ทําใหผม
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อยากเขาเรียนในวิชานั้น”  นักเรียนอีกคนกลาวเสริมวา  “  เชนเดียวกับผมเม่ือผมตอบคําถามใน
หองเรียนไดแลวเพ่ือนปรบมือใหทําใหผมรูสึกวาผมก็สามารถเขาใจและเรียนรูไปพรอมกับเพ่ือน
ได  ผมจึงเห็นความสําคัญในตัวเอง  ทําใหผมเรียนไดเกรดสี่ในวิชานั้น  พอแมก็ใหรางวัลซ่ึงเปน
ผลพลอยไดจากความสําเร็จของผม  ”  นักเรียนจึงไดเสนอแนวทางการจูงใจในการเรียน  ไดแก  
ใหครูไดมีการเสริมแรงในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  จาก
การที่นักเรียนปฏิบัติหนาที่ในหองเรียนที่ดี  พอแมใหการเสริมแรง  เม่ือนักเรียนปฏิบัติหนาที่
ของลูกที่ดี  ไมวาจะเปนการใหรางวัล  กลาวคําชื่นชม  ยกยอง  เพ่ือน ๆ  ใหการยอมรับ  ก็จะ
เปนการสรางคานิยมในการเรียนรูที่ดี  ใหกับนักเรียนตอไปในอนาคต 
ประเด็นที่  5  แนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม   

นักเรียน  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนทีมวา  การทํางานเปนทีมจะสงผล
จะสงผลใหเกิดความสําเร็จโดยรวม  ทุกคนตองทราบถึงจุดมุงหมายที่จะปฏิบัติงานรวมกัน  
ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน  มีการพูดคุยปรึกษาหารือตลอดการทํางาน   ใหความ
เชื่อม่ันและความสําคัญกับสมาชิกในทีมในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  แนวทางในการ
ปฏิบัติงานเปนทีม  ไดแก  การคัดเลือกบุคคลเขามารวมทีมตองพิจารณาถึงความสามารถของ
ของแตละบุคคลโดยดูที่จุดมุงหมายของการทํางานวาจะตองใชความสามารถดานใด  แลวใหทุก
คนที่ไดรับมอบหมายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  พยายามลดขอขัดแยงในการทํางาน  
โดยการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สรางความสัมพันธอันดีในการปฏิบัติงาน 
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บันทึกประชมุการสนทนากลุมยอย (ครู) 
เร่ือง  แนวทางการสงเสรมิความเปนองคการแหงการเรียนรู  ของโรงเรียนนาหลวง   

สํานักงานเขตทุงครุ  สังกดักรุงเทพมหานคร 
ณ  หองประชุมโรงเรยีนนาหลวง 

วันที่  21 - 25 มีนาคม  2554  เวลา  15.00 – 16.00  น. 
 

 
ประเด็นที่  1  แนวทางสงเสริมการสรางบรรยากาศ   

ครูผูสอนเนนการสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการทํางานที่สงผลตอความเปนองคการแหง
การเรียนรู  ตองมาจากความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในโรงเรียน  แนวทางการสรางความสัมพันธ
คือ  ตองมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธใหทุกฝายไดมีสวนรวมในกิจกรรม  ทั้งในเรื่อง
ของการแสดงออกซึ่งความคิด  ใหการยอมรับและเห็นความสําคัญของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน  
มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกในโรงเรียน  เชน  การจัดสัมมนา  จัดอบรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม  ปลูกฝงที่ดีคานิยมที่ดีใหกับสมาชิกในโรงเรียน  หาเวลาพบปะสังสรรค  เปน
ตน  เพ่ือสรางความสุขทางใจ  สมาชิกในโรงเรียนก็จะเกิดความรักความผูกพันซ่ึงกันและกัน  
เกิดความรักในโรงเรียน  ทําใหสมาชิกในโรงเรียนทุมเททั้งแรงกายแรงใจทํางานเต็ม
ความสามารถของแตละคน  ดังคํากลาวของครูทานหนึ่งวา  “  หากคนเรามีความสุขอัน
เน่ืองมาจากความรักความผูกพันก็จะทุมเทแรงกายแรงใจทํางานอยางเต็มความสามารถทําให
งานสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  ความสุขจะเกิดขึ้นไดก็ตองมาจากบรรยากาศการทํางานที่ดี  
บรรยากาศที่ดีมาจากเพื่อนรวมงานที่ดี   เพ่ือนรวมงานที่ดีก็ตองมีความเขาใจ  เห็นความสําคัญ  
และใหเกียรติซึ่งกันและกัน”   นอกจากความสัมพันธระหวางครูดวยกันแลวยังตองใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางครูและนักเรียนดวย  การสรางความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน  
ครูตองเปนแบบอยางที่ดีสรางความศรัทธาในตัวครูใหกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนเกิดความรัก
ความไวใจ  ครูตองเห็นความสําคัญของตัวนักเรียน  สรางบรรยากาศในหองเรียนที่ดี  เพ่ือ
นําไปสูการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ไดลงมือปฏิบัติจริง  เกิดการเรียนรูแบบฝงลึก  สามารถนําประสบการณไปใชใน
การเรียนรูในระดับตอไปได  ดังคํากลาวของครูทานหนึ่งวา  “  หากเราหาปลามาใหโดยไมสอน
วิธีการหาปลา  เม่ือปลาหมดเราก็จะเปนผูหาปลามาใหตลอด  แตถาเราสอนวิธีการหาปลาใหกับ
เขา  เม่ือปลาหมด  เขาก็สามารถหาปลามากินเองได  ”   

ดานสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  ตองมาจาก
ความรวมมือและความรับผิดชอบของสมาชิกในโรงเรียนทุกคน  ไมวาจะเปนผูบรหิาร  ครู  
นักเรียน  นักการภารโรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารตองเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบรรยากาศที่ดีทีจ่ะสงเสริมการเรียนรู  จัดหางบประมาณ
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ในการพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ  ควบคุมดูแลเอาใจใสมีการประเมินคณุภาพแหลงเรียนรูอยาง
จริงจังและตอเน่ือง  มีกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหเกิดความรักความหวงแหนสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน  สรางระเบียบวินัยใหนักเรียนไดฝกปฏิบตัิจนเปนนิสัย  เชน  การประกวดหองเรียน  
การประกวดอาคารเรียน  การประกวดพืน้ที่ที่รับผิดชอบดูแล จัดเวรดูแลรับผิดชอบหองเรียน  
อาคาร  สถานที่ตางๆ  อยางทั่วถึง เปนตน  เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่
ดีในโรงเรียนที่มาจากการมีสวนรวมในการดูแลรักษาดวยตนเอง  ทุกบริเวณทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียนตองมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  โดยการจัดปายนิเทศสงเสริมความรู   
มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  จัดสวนพฤกษศาสตร สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร  หองสมุด  
เปนตน   ทุกสวนของบริเวณตองเปนแหลงที่สามารถคนควาหาความรูได   
 
ประเด็นที่  2  แนวทางสงเสริมการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางาน   
 ครูผูสอน  ไดใหความเห็นวาวิสัยทัศนคือเปาหมายที่สําคัญในการที่จะกําหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูความสําเร็จและความตองการของโรงเรียน  ซึ่งสะทอนใหเห็น
หลักการของความมุงม่ันมีความชัดเจนเปนภารกิจสําคัญที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการกําหนด
และสรางเปาหมายการทํางาน  เพ่ือแสดงใหเห็นวาสมาชิกทุกคนในโรงเรียนมองเห็นผลที่จะ
เกิดขึ้นไมวาจะเปนสวนไดหรือสวนเสีย  ทุกคนตองไดรับรูในทิศทางดังกลาววาเปนเชนไร  
ตอบสนองจุดมุงหมายใด  ดังคํากลาวของครูทานหนึ่งวา  “ถึงแมวาเราจะรูวาจุดหมายที่เราจะไป
คือที่ใด  หากเราไมรูวาจะเดินไปในทิศทางใด  เราก็อาจจะไปถึงจุดมุงหมาย  แตจะชาหรืออาจจะ
ไมถึงก็ได  แตถาเรามีการศึกษาเสนทางวาจะเดินทางไปทิศทางใดแลวจะทําใหเราถึง
จุดมุงหมายไดอยางรวดเร็วและตรงตามจุดมุงหมายที่เราตองการ”   แนวทางในการสราง
วิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางาน  ตองมีการจัดประชุมประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มี
สวนเกี่ยวของในการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  ปญหาอุปสรรค  และโอกาส
ที่จะไดรับ  กอนที่จะมีการกําหนดเปนเปาหมายและวิสัยทัศน  เพ่ือหาแนวทางวางแผนรูปแบบ
การปฏิบัติงานที่ทุกคนจะไดเขามามีสวนรวม  ทุกคนที่เกี่ยวของตองเห็นความสําคัญของ
วิสัยทัศน  เห็นความสําคัญของตนเอง  มีความเชื่อม่ันวาเปาหมายที่วางไวสามารถปฏิบัติไดจริง  
มีความเปนไปได  ดังคํากลาวของครูอีกทานหนึ่งวา  “ หากเรามีความเชื่อม่ันและศรัทธาในสิ่งใด
แลว  สิ่งนั้นจะเปนแรงผลักดันใหเรากระทําการสิ่งนั้นใหสําเร็จลุลวงไปได  ดวยความสามารถ  
ความเชื่อม่ัน  และแรงศรัทธาในสิ่งน้ัน ”  ซึ่งก็ไดสอดคลองกับครูอีกทานหนึ่งวา  “ ผูนําเปนสวน
ที่จะทําใหเราเชื่อม่ันและศรัทธาในความสามารถของตัวผูนําที่จะพาเราไปสูจุดหมายปลายทาง
ได ผูตามก็พรอมที่จะปฏิบัติตามดวยความเชื่อม่ันวาเปาหมายที่เราวางไวจะสําเร็จได  ผูนําก็
ตองมีความเชื่อม่ันในความสามารถของผูปฏิบัติดวยเชนกัน ”  หลังจากกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายการทํางานแลวจะตองมีการประชาสัมพันธใหทุกคนไดรับทราบเพื่อจะไดเขาใจ
เปาหมายการทํางานตรงกัน 
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ประเด็นที่  3  แนวทางสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี
ครู   ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีวา  นวัตกรรม

และการใชเทคโนโลยีมีความสําคัญตองประยุกตใชใหเหมาะสมเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานใน
กระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึงมีการจัดเก็บขอมูล  ถายทอดขอมูลกันอยางเปนระบบ   ใชในการ
ติดตอสื่อสาร  คนควาหาความรู เ พ่ิมเติมไดอยางรวดเร็วทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน  แนวทางการสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี  ไดแก  การสราง
ความตระหนักใหสมาชิกในโรงเรียนเห็นความสําคัญโดยการจัดอบรม  สัมมนา  และจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเปนตัวอยางในการสราง
นวัตกรรมใหม ๆ  จัดกิจกรรมใหครูศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง  สงเสริมใหสมาชิกในโรงเรียนได
ใชเทคโนโลยีโดยการใหความรู  มีการพัฒนาการใช  จัดวิทยากรใหคําแนะนํา  สงเสริมการ
ชวยเหลือกันในโรงเรียน  มีการจัดหางบประมาณมาจัดซื้อเพ่ิมเติม  ซอมแซมอุปกรณตาง ๆ  
ใหอยูในสภาพที่พรอมใชและเพียงพอตอความตองการโดยการนิเทศและสํารวจอยางสม่ําเสมอ   
จัดตั้งผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีเปนคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางชัดเจน        
 
ประเด็นที่  4    แนวทางสงเสริมการจงูใจในการทํางาน   

ครู  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานวา  เปนกระบวนการที่กระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมไปยังเปาหมายที่กําหนด  โดยมีแรงจูงใจเปนตัวผลักดันใหแสดง
พฤติกรรมออกมาอยางมีเปาหมาย  กระบวนการจูงใจตองอาศัยความตองการทางดานรางกาย
และจิตใจ  มีสิ่งลอใจ  สรางแรงขับใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความรวมมือรวมใจ
กอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน  แนวทางในการจูงใจในการทํางาน  ไดแก  การใหผลตอบแทน
ที่ตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจ  เชน  การยกยองชมเชยในที่สาธารณะ
ใหกับผูที่ปฏิบัติงานที่ดี  ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  การใหรางวัลตอบแทนที่เหมาะสม  
การใหสวัสดิการจากหนวยงานตนสังกัด  การไดรับการพิจารณาขั้นเงินเดือน  การสรางความ
เชื่อม่ันในหนาที่ที่รับผิดชอบ  การเอาใสจากผูบริหารและการบริการจากเพื่อนรวมงาน  ดังคํา
กลาวของครูทานหนึ่งวา  “  คําชมเชยเพียงหนึ่งคําก็ทําใหมีแรงในการทํางานไดตลอดทั้งป  ”    
สอดคลองกับคํากลาวของครูอีกทานหนึ่งวา  “ ของรางวัลใด ๆ  ก็ไมสําคัญเทากับความเขาใจ  
ความเอาใจใสเพียงผูบริหารถามวาเหนื่อยหรือไมกับการทํางานและกลาวใหกําลังใจ  ก็สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางไมเหน็ดเหนื่อย ”  หรือแมแตผลของงานที่ปฏิบัติมาตลอดทั้งปไดรับการ
พิจารณาขั้นเงินเดือนก็แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสของผูบริหาร  แตครูทุกคนก็ตองไมเห็นแก
รางวัล  ควรเห็นความสําเร็จในการทํางานที่สงผลใหผลผลิตมีคุณภาพที่ดี  ประสบความสําเร็จ
ในชีวิตเปนแรงจูงใจในการทํางานเหนือกวาสิ่งอ่ืนใด  ดังคํากลาวของครูอีกทานหนึ่งวา  “  
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ถึงแมวาเราไมร่ํารวยทรัพยสินเงินทอง  แตเราก็ร่ํารวยบารมี  ร่ํารวยศิษย  เม่ือศิษยที่เรารวม
สรางไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ  ”   
ประเด็นที่  5  แนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม   

ครู  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนทีมวา  ครูและสมาชิกทุกคนในโรงเรียน
จะตองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นวางแผนและแกไขปญหารวมกัน  สงเสริมการ
ตัดสินใจรวมกัน  มีแนวทางในการปฏิบัติงานเปนทีม  ไดแก  จัดใหมีกระบวนการในการทํางาน
เปนทีมโดยมีการประชาสัมพันธวิธีการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค  ผลที่ไดรับใหแกผูรวมทีม
และสมาชิกในโรงเรียน  ไดทราบโดยทั่วกัน  มีการใหคําปรึกษาและแนะนําถึงเทคนิคและวิธีการ
แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางานของทีมงานเปดโอกาสใหครูและสมาชิกในโรงเรียนมีการเรียนรู
และพัฒนาตนเองใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ในการทํางานรวมกันผลักดันใหทุกคนกลา
แสดงออก  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ใชหลักประชาธิปไตยในการตัดสินเพ่ือหาขอตกลง  
มีสวนรวมในการพัฒนางานและพัฒนาโรงเรียน  จัดประชุม  อบรม  เพ่ือกระตุนเพื่อเสริมสราง
ความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อที่จะมอบหมายงานใหปฏิบัติอยางชัดเจน  มีการวิเคราะหหรือหา
วิธีการที่จะทําใหงานสําเร็จลุลวง  ใหอํานาจและการตัดสินใจใหกับผูปฏิบัติงาน  โดยจะตองมี
การติดตอสื่อสารกันระหวางการทํางาน  มีการตรวจสอบติดตาม  กํากับ  ดูแล  และเผยแพร
ผลงานที่ไดรับใหแกสมาชิกในทีม   
 
หมายเหตุ  สรุปความคิดเห็นการประชุมสัมมนากลุมยอย (ครู) สายชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
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