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การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย 1) เพ่ือศึกษาคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรยีนเตรียมทหาร  4  ดาน  ไดแก การเปนบุคคลแหงการเรยีนรู  การประยุกตใช
เทคโนโลย ี การมีวิสัยทศันรวม และการมีวฒันธรรมการเรียนรู  2) เพ่ือเปรียบเทียบคณุลักษณะ
ความเปนองคกรแหงการเรยีนรูของโรงเรยีนเตรยีมทหาร  4 ดาน       ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหาร จําแนกตามหนวยงาน  ระดับชั้นยศ  และระยะเวลาการปฏิบตัิงาน   
กลุมตัวอยางในการศึกษาครัง้นี้จํานวน 239 คน   ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น    เครื่องมือทีใ่ชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ    ไดคาความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบบัเทากบั 0.95        สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล   คือ  คารอยละ    คาเฉลี่ย    คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t–test)  และ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One–Way ANOVA)   

ผลการวิจัยพบวา  
1) คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร ดานการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี   ดานการมวีิสัยทศันรวม  และโดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานการมี
วัฒนธรรมการเรียนรู  และดานการเปนบคุคลแหงการเรยีนรู  อยูในระดับปานกลาง 

2)  คณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวมตาม
ความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่มีหนวยงานตางกันไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา  ดานการมีวิสัยทัศนรวมตามความคิดเห็นของนายทหารที่ปฏิบัติหนาที่
ในหนวยงานตางกัน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนายทหารหนวยฝก-
ศึกษามีความคิดเห็นสูงกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา 

3) คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหารโดยรวมและราย
ดานตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรยีนเตรยีมทหารที่มีระดับชัน้ยศตางกนั  แตกตางกนั 
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรยีนรูโดยรวมและ
รายดานทุกดานตามความคดิเห็นของนายทหารสัญญาบตัรสงูกวานายทหารประทวน  
 4) คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวม 
ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรยีนเตรียมทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันไม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานวัฒนธรรมการเรียนรูตามความคิดเห็นของนาย
ทหารที่มีระยะเวลาการปฏบิัติงานมากสงูกวานายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบตังิานปานกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05      
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 The purposes of this research were to study learning organization characteristics 
of the Armed Forces Academies Preparatory School - AFAPS in 4 aspects, i.e. earning 
person, technology application, shared vision, and learning culture; 2) compare the learning 
organization characteristics according to the opinions of the military personnel of the Armed 
Forces Academies Preparatory School by division, rank, and  years of work. The samples 
for this study consisted of 239 military personnel at the Armed Forces Academies 
Preparatory School. A Likert-type questionnaire was used to collect data. It had an alpha 
coefficient of 0.95. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and One-Way ANOVA.   
 The results of the study were as follows. 
 1) The learning organization characteristics as a whole and the technology 
application and shared vision aspects of the AFAPS were at a high level whereas the 
learning person and learning culture aspects were at the moderate level. 
 2) The learning organization characteristics as a whole of AFAPS was not 
significantly different according to the opinions of the AFAPS military personnel in different 
divisions.  When compared individual aspects, the shared vision aspect was perceived 
differently at .05 level, i.e. the AFAPS military personnel in the training-education division 
had a higher perception than those in the education support division. 
 3) The learning organization characteristics as a whole and individual aspects of 
AFAPS were significantly different at .01 level according to the opinions of the AFAPS 
military personnel with different rank; i.e. the commissioned officers had  higher perceptions 
than the noncommissioned officers. 
 4) The learning organization characteristics as a whole of AFAPS was not 
significantly different according to the opinions of the AFAPS military personnel with different 
years of work. When compared individual aspects, the learning culture aspect was 
perceived differently at .05 level, i.e. the AFAPS military personnel with a high level years of 
work had a higher perception than those with a moderate years of work. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 สารนพินธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดี จากความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระ   
สุภากิจ  ทีรั่บเปนประธานทีป่รึกษาสารนพินธ   ทีไ่ดกรณุาใหความรู  คําปรกึษา  ขอเสนอแนะ
พิจารณาตรวจสอบแกไขสารนิพนธฉบบัน้ี    นอกจากนี้ผูวิจัยไดรับขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ทําใหสารนพินธมีความสมบูรณยิ่งขึ้นจาก  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ 
ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร   ผูชวยศาสตราจารย ดร. พวงรตัน  เกษรแพทย  กรรมการ
สอบสารนิพนธ   ซ่ึงเปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธ    ผูวิจัยซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบ
ขอบพระคณุดวยความเคารพยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ   ดร.ราชันย  บญุธมิา  อาจารยภาควิชาสํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวทิยา   นางอัมพร  สนิอยู   นักวิชาการศึกษา 6   พันเอก ธรรมรงค  บุญสนอง   
พันเอก หญิง นงเยาว  เกตนุุติ    พันเอก สุรชาญ  วณิชกิจ   อาจารยที่ปรึกษาสวนการศึกษา
โรงเรยีนเตรยีมทหารทีใ่หความอนเุคราะหเปนผูเชีย่วชาญตรวจสอบ แกไขเครื่องมือ ในการวิจัย 
ครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณพลตร ีศักดา  ศิริวัฒน    และผูทรงคุณวุฒิในโรงเรียนเตรยีมทหาร
ที่ใหความอนเุคราะห ใหขอมูล และเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรางแนวทางการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนองคกรแหงการเรยีนรูของโรงเรยีนเตรียมทหาร 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  หัวหนาหนวยขึ้นตรงโรงเรียนเตรียม
ทหาร ที่ใหความอนุเคราะหในการเกบ็ขอมูล  และขอขอบคุณขาราชการโรงเรยีนเตรยีมทหารที่เปน
กลุมตวัอยางที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล อํานวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถามเปน
อยางดียิ่ง   ตลอดจนผูเกีย่วของทุกทานทีเ่ปนแรงใจและใหการสนบัสนุนชวยทําใหงานวิจัยน้ี
สําเร็จสมบรูณดวยดี 
 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัย ขอนอมนําบชูาแดผูมีพระคณุทุกทานที่
กลาวนามและมิไดกลาวนาม    บิดา   มารดา   คณาจารย  ทีใ่หการอบรมสัง่สอนประสิทธิป์ระสาท
วิชาความรูแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาทีไ่ดศกึษา ณ มหาวทิยาลยั แหงนี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 

 ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดขึ้น  ผนวกกับ
การแขงขนัทางธุรกิจที่มีความรุนแรง ทําใหองคกรปจจุบันไมวาจะเปนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชน 
จําเปนตองปรับตวัใหทนัตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาขณะเดียวกนัก็จะตองพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ   เพ่ือใหสามารถอยูรอดไดในสถานการณทีมี่การแขงขันสูง 
วาองคกรใดกต็ามหากตองการสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางยั่งยืน  องคกรนั้นจะมีการ
ปรับตวัใหมีลกัษณะของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่ใหความสําคัญกับ
การเรียนรูอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ (สาริน.  2547 : 12) 
 ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 40  มีเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาเปนแหลงผลิตทรัพยากรบุคคลเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดํารงชีวิต
และอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังน้ัน สถานศึกษาที่จะสนองเจตนารมณดังกลาว ควรมีคุณลักษณะ
เปนองคกรแหงการเรียนรู     ซ่ึงสถานศกึษาเปรียบเสมือนหองปฏิบัติการเรียนการสอนขนาดใหญ 
ที่จะทําหนาที่ในการถายโยงความรู  ในทุกดานไปสูเด็ก ทั้งการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในหองเรียน
ระหวางนักเรยีนและครู ในดานของเนื้อหาสาระวิชาตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสตูรในขณะเดียวกัน
เด็กจะไดเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในโรงเรียน ในดานของการฝกปฏิบตัิและการปลูกฝงลักษณะ
นิสัย  สถานศกึษาจะเนนแหลงที่สรางความคิดเชิงระบบที่จะพัฒนาใหเกิดวิสัยทศันกาวทันตอความ
เปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนฐานทางสติปญญาในอนาคต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต.ิ  2545 : 
ออนไลน)  โรงเรียนเปนองคกรที่ใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องการเรียนการสอนเปนหลกัและเปาหมาย
สุดทาย (Ultimate Goal)  ของโรงเรียนก็คือการเรียนรูของนักเรียน (Student Learning)    ดังน้ันใน
บรรดาองคกรประเภทตางๆ  โรงเรียนจึงควรเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวาองคกรประเภทใด ๆ  
(วิโรจน  สารรัตนะ.  2546ก : 7)      
 ดวยวิสยัทศันการดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการจากแผนปฏิบตักิารระยะ ป พ.ศ. 
2547-2549 “กระทรวงศึกษาธิการเปนองคการที่จัดและสงเสริมการจัดบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ
เปนที่พึงพอใจของผูรับบรกิารเพื่อใหคนไทยไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
เปนคนดี คนเกง มีความสุข รักการเรียนรู พ่ึงตนเองได มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
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เพ่ือความมั่นคงของมนุษยและพรอมกาวทันสังคมโลก”  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : ออนไลน) 
ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการศึกษาดานความมั่นคงของประเทศชาติโดย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ  ชินวัตร 
ไดปาฐกถาพิเศษเรื่องวิสัยทศันและยุทธศาสตรการพัฒนากองทัพ  ดวยการพึ่งตนเอง ในงาน
เทคโนโลยปีองกันประเทศประจําป 2546 (เทคโนโลยปีองกันประเทศ.  2546 :  ออนไลน) สรุปพอ
สังเขปไดวา  การพัฒนากองทัพดวยการพึ่งตนเองในเรื่องของความพรอมรบ  ซ่ึงกองทัพอยูในขีด
ความสามารถถาไดรับการปรับปรุง การสนับสนุนที่ดี  เปนผลใหวิสัยทัศนทีต่ั้งเปาหมายไวเปนไปได  
ซ่ึงเกิดจากทุกฝายตองชวยกัน   การพึ่งตนเองมีหลัก 3 ระดับ  ระดับที่ 1 คือการเอาสิ่งที่มีอยูยืด
อายุการใชงาน และมีประสทิธิภาพ ซ่ึงเปนระดับที่กองทัพไดดําเนินการแลว  ระดับที่ 2  คือคิดคน
มาเสริมสิ่งที่มีอยูเพ่ือทําใหสิง่ที่มีอยูทําไดมากขึ้น และระดับที่ 3 คือความกาวหนาทางวิทยาการ   
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวตัร มีความตั้งใจให กระทรวง ทบวง กรม ทกุ ๆ แหง เปน องคกรแหงการ
เรียนรู   ตองปรับปรุง  ตองเรียนรูตลอดชีวติ เพราะโลกเกิดการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว   จะทํา
อยางไรใหบุคลากรในกองทพั กรม กอง  มีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของแตละบุคคลใหทันกบั
โลกในยุคปจจุบัน ทําอยางไรใหองคกรเปนองคกรที่นาอยู นาทํางาน    โดยอยูบนพ้ืนฐานของการ
เรียนรูตลอดชวีิต สรางวัฒนธรรมประจําองคกร  มีวิสัยทัศนรวม (Shared  Vision) ใหคนในองคกร
มามีสวนรวม (Participate) เพ่ือไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 
 องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่ทุกคน ทุกระดับ พัฒนาขีดความสามารถในการสราง
ผลงานที่ดีใหกับองคกรดวยใจรักอยางตอเน่ือง  องคกรแหงการเรียนรูจึงเปนพ้ืนฐานรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (วรภัทร  ภูเจริญ.  2548 : 21, 256)  เปนองคกรรูปแบบใหมที่ใชทศันะการมององคกร
แบบองครวมคือ     ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรทุกระดับ  
ทั้งระดับบคุคล  ระดับกลุม  และระดับองคกรใหเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน และเปนการพฒันาอยางยั่งยืน   
เพราะใหความสําคัญกับการเรยีนรูตลอดชีวติการทํางานของบุคคล และใชทุกสิ่งจากการทํางานเปน
ฐานความรูทีส่ําคัญ    ประกอบกับการแสวงหาความรู   การแบงปนความรู    การสรางองคความรู 
และการใชความรูรวมกันอยางตอเน่ือง (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง.  2546 : ออนไลน) 
 โรงเรียนเตรยีมทหารเปนหนวยงานทีข่ึ้นตรงตอกรมยทุธศึกษาทหารกองบัญชาการทหาร
สูงสุด สังกัดกระทรวงกลาโหม  จัดเปนสถาบันการศึกษาหลักที่มีนโยบายใหเปน สถาบันการศกึษา
ตนกําเนิดมีภาระหนาที่ในการผลิตนายทหาร-นายตํารวจ  ใหมีความสามัคคี มีจริยธรรม สตปิญญา 
เฉลียวฉลาด  มีวิสัยทศันกวางไกล  มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะหและแกปญหาอยางมีเหตุผล  
มีความรูความสามารถศึกษาตอในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียน
นายเรืออากาศ และโรงเรยีนนายรอยตํารวจ  โดยโรงเรียนเตรยีมทหาร จะผลิตนกัเรียนใหได
มาตรฐานทางวิทยาการสายวิทยาศาสตร ใหมีความเปนเลิศทางระเบยีบวินัย  สงเสริมใหมีความเปน
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สุภาพบุรุษทั้งรางกายและจติใจ  อีกทั้งจะนําเทคโนโลยสีมัยใหมมาใชในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น (สวนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร.  2546 : 3) 
      ดังน้ันตามภาระหนาที่ของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อผลิตนักเรียนเตรียมทหารใหมีความรู    
ความสามารถตามวตัถุประสงคและนโยบายที่ตั้งไว  ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนเตรยีมทหารเปนที่รวมของ
คนจํานวนมาก   มีวุฒิทางการศึกษา   ความรู    ความคิดเห็นและประสบการณการปฏิบตัิงานที่
แตกตางกันแตมาอยูรวมกันเพ่ือทํางานใหกับหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย (ครรชิต  มาลัยวงศ. 
2546 : 58)  และเปนไปตามนโยบายและวสิัยทัศนของโรงเรียนเตรียมทหาร   ดวยเหตุน้ีการพฒันา
โรงเรียนเตรยีมทหารใหมีคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้นและเปนไปอยาง
ตอเน่ือง มีศักยภาพในการเรียนรูไดอยางรวดเรว็   สามารถปรับตัวเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกบั
องคกร  
 ศักยภาพของการเรียนรูขององคกรมีองคประกอบที่สําคญัคือการเรียนรูของบุคคลใน
องคกร (มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร.  2548ก : 57 ; อางอิงจาก  Marquardt : 1996)  สามารถนํา
ความรู ความสามารถ  เครือ่งมือสื่อสาร ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชได
อยางมีประสิทธิภาพประกอบกับพัฒนาบุคลากร  เปลี่ยนรูปแบบ และวิธีจากแบบดั้งเดิมคือ  จาก
การฝกอบรมเพื่อแกปญหาการทํางานเปนครั้งคราว หรือการสงบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมเปนราย ๆ  
กลายเปนการเรียนรูตลอดเวลาอยางตอเน่ือง และเนื้อหาของการเรียนรูก็ไมเนนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
งานในความรบัผิดชอบเทานั้น  แตยังตองเรียนรูขามสายงาน เรียนรูเรื่องภายในองคกร เรียนรูภาวะ
แทจริงภายนอกองคกร เรียนรูแนวโนมและโอกาส   และเรียนรูวธิกีารนําความรูไปใชใหเกิดผลใน
ทุกระดับ   (อรจรีย ณ ตะกัว่ทุง.  2546 : ออนไลน)   
 ดังน้ันในการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูน้ัน ตองมี
การศึกษาเพือ่สรางความเขาใจในความหมาย  ความสําคัญ  แนวคดิ  และคุณลักษณะของความ
เปนองคกรแหงการเรียนรูกอนที่จะกาวไปสูขั้นปฏบิตัใินการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (บุบผา พวงมาล.ี  2542 : 43)   เม่ือโรงเรียนพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูแลว  โรงเรียน
ควรมีคุณลักษณะอยางไร มีปจจัย  ขอเสนอแนะที่เกีย่วกับกระบวนทัศนใหม ๆ เพ่ือเปนแนวทางให
เกิดวิสัยทศัน   และเกิดความมุงหวังที่จะนําขอเสนอแนะจากการวิจัยไปเสริมสรางและประยุกตใชทั้ง
ผูบริหารและผูปฏิบตัิงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิโรจน  สารรัตนะ. 2546ก : คํานํา)   
      ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร   
ผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูบริหารและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางโรงเรียนเตรยีมทหาร
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธภิาพ   
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ความมุงหมายของการวิจัย 

    ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังน้ี 

     1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร     
4  ดาน ไดแก   การเปนบุคคลแหงการเรยีนรู    การประยุกตใชเทคโนโลยี  การมีวิสัยทศันรวม  
และการมีวัฒนธรรมการเรยีนรู   
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  
4 ดาน ไดแก  การเปนบุคคลแหงการเรยีนรู  การประยุกตใชเทคโนโลยี  การมีวิสัยทศันรวม  และการ
มีวัฒนธรรมการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร จําแนกตามหนวยงาน   
ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ความสําคญัของการวิจัย 

   ผลของการศกึษาวิจัยครั้งน้ี  ทําใหทราบถึงระดับคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  เพ่ือเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา     ผูปฏิบตัิงาน คอื 
ครูผูสอนและผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการฝก-ศึกษา และการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร  
ไดนําผลการศกึษาคนควางานวิจัยครั้งน้ีไปใชในการพฒันาการบริหาร   การจัดการ   และสงเสริม
กิจกรรมการฝก-ศกึษา   และการสนับสนนุการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารใหเปนหนวยงานที่มี
คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ใหสามารถผลิตนักเรียน
เตรียมทหารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอ ๆ ไปในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร 4 ดาน ไดแก การเปนบุคคลแหงการเรียนรู   การประยุกตใช
เทคโนโลยี   การมีวิสัยทศันรวม   และการมีวัฒนธรรมการเรียนรู   โดยศึกษาจากความคิดเห็นของ
ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  ปพุทธศักราช 2549    
จํานวน  525 คน   

 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกรมยุทธ
ศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด  ปพุทธศกัราช 2549   จําแนกตาม หนวยงาน  ระดับชั้นยศ 
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และ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน   โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี; และ มอรแกน 
(Krejcie; &  Morgan. 1970 :  608) ไดขนาดกลุมตวัอยางอยางต่ํา  226 คน  และผูวิจัยเพ่ิมขนาด
กลุมตวัอยางอีกรอยละ 10  ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิน้  250 คน  แลวทําการสุมจากรายชื่อโดยใช
หนวยงานเปนชั้น (Strata)  

 ตัวแปรที่ศึกษา         

1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  สถานภาพขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร 
1.1  หนวยงาน 

1.1.1 หนวยงานฝก - ศึกษา  
1.1.2 หนวยงานสนบัสนุนการศึกษา  

 1.2  ระดับชั้นยศ 

1.2.1  นายทหารสัญญาบตัร 
1.2.2  นายทหารประทวน 

1.3 ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน   
  1.3.1 นอย 

  1.3.2 ปานกลาง 
  1.3.3 มาก 

2.   ตัวแปรตาม  ไดแก  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  
แบงเปน  4  ดาน  ดังน้ี 

2.1  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
2.2  การประยุกตใชเทคโนโลย ี

2.3  การมีวิสัยทศันรวม 

2.4 การมีวฒันธรรมการเรียนรู 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  ระดับความเปนจริงของ
โรงเรียนเตรยีมทหารมีการกระตุน  อํานวยความสะดวก ใหบุคคลไดขยายขอบเขตการเรียนรู  เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของตนอยางตอเน่ือง รวดเรว็ทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุม  และระดับองคกร  
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โดยบุคลากรไดนําสิ่งที่องคกรสนับสนุนดานการเรียนรูมาใชในการพฒันาตนเองและทีมงาน เพ่ือ
นําไปสูจุดมุงหมายรวมกนัขององคกร   โดยการนําเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาประยุกตใชในการเรียนรู   
ซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

  1.1  บุคคลแหงการเรียนรู หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยใฝเรียนใฝรู   รักการอานเขียน  
มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง     มีการแสดงออกถึงความกระตือรือรนและมีความมุงม่ันสนใจ
เสาะแสวงหาความรู      มีการพัฒนาการเรียนรูที่จะเพ่ิมประสทิธิภาพในตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ  
มีการเรียนรูจากการปฏิบตัขิองตนเอง    มีการทดลองปฏิบตัิเพ่ือใหเกิดสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชน
ตอองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูศาสตรและศลิปในวิชาชีพของตน   มีการเรียนรูจากผูอ่ืน  
มีความสามารถปรับตวัที่สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวัตนไดดี มีเสรีในความคิด 
กลาคิด กลาทาํ กลาแสดงออก  เปนสมาชิกที่ดีของสังคม อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  1.2  การประยุกตใชเทคโนโลยี  หมายถึง มีการจัดหาอุปกรณเครื่องมือใหม ๆ มาเพื่อ
ชวยแกปญหาและปรบัปรุงเทคโนโลยใีหทันสมัย สะดวก พรอมสําหรับการปฏิบตัิงานและการเรียนรู
และติดตอสื่อสารใหเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคกร    มีการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีในองคกร  มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีโดยจัดอบรม     และใหความรูกับบุคลากรไดเขาใจความสามารถของเทคโนโลยีและรูถึง
วิธีการใชประโยชน มีการจัดศูนยขอมูลสารสนเทศ สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดกระบวนการ
เรียนรู   มีฐานขอมูลที่สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวก ถูกตอง ทันสมัย 
  1.3   การมีวิสัยทัศนรวม  หมายถึง การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวางแผนและแนวทางการแกไขปญหาในหนวยงาน  มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ปรัชญา 
วิสัยทศัน พันธกิจของหนวยงาน มีการยอมรบัในวิสยัทัศนในการพฒันาดานความรูและทักษะของ
หนวยงาน  ทราบเปาหมายของหนวยงาน  รวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการ   
การปรับเปลี่ยนวิสัยทศันของตนเองใหสอดคลองกับวิสยัทัศนของหนวยงาน     มีการแลกเปลี่ยน
วิสัยทศันกับเพ่ือนรวมงาน  หนวยงานมีการแถลงนโยบายหลัก    นโยบายเพื่อนําไปปฏิบตัิ มีการ
ทํางานเปนทมี มีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
       1.4  การมวีฒันธรรมการเรียนรู  หมายถงึ การมีคานยิม  ความเชื่อ   ธรรมเนียมปฏบิัติ
และการฝกฝนที่ชวยเสรมิพฤติกรรมการเรียนรู       มีบรรยากาศทีส่งเสริมการทดลองทําสิ่งใหม ๆ   
สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ     โดยเปดโอกาสใหคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
สนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับ   สรางบรรยากาศใหคนเกิดการเรียนรูในดานกลาแสดงออก 
กลาลอง   กลาเปดเผย  ชื่นชม ยกยองผูที่มีลกัษณะการเรียนรู  ผูนําแสดงนิสัยการเรียนรู   การใหโอกาส



  7 

 

ในการพัฒนาตนเองแกทุกคน   เพ่ือใหเกิดนิสัยการเรยีนรูจากทุกอยางในการทํางานรวมทั้งตองมี
การสนับสนุนดานขวัญกําลงัใจ และการเงินจากองคกร 
 2. โรงเรียนเตรียมทหาร  หมายถึง  สถาบันทางการศึกษาแหงเดียวในประเทศไทยที่ให
การศึกษาแกนักเรียนเตรียมทหาร  เพ่ือเตรียมตวัเขาศกึษาตอในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ ซ่ึงขึ้นตรงตอกรมยุทธศึกษาทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุด  สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 3.  หนวยงาน  หมายถึง   หนวยขึ้นตรงในโรงเรียนเตรยีมทหารเปนหนวยงานที่ปฏบิัติงาน
ของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหาร  แบงตามประเภทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  เปน 2 ประเภท คือ 

  3.1  หนวยงานฝก – ศึกษา หมายถึง  หนวยขึ้นตรงทีมี่ภารกิจในการฝก และจัดการ
ศึกษาใหกับนักเรียนเตรียมทหาร ไดแก  สวนการศึกษา (สกศ.ฯ) , กรมนักเรียน (กรม นร.ฯ)  และ  
กองพลศึกษา (กพล.ฯ) 
  3.2  หนวยงานสนับสนุนการศึกษา  หมายถึง  หนวยขึน้ตรงที่มีภารกิจในงานบริการ
และสนบัสนุน งานดานการฝกและการจัดการศึกษา ไดแก  กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
(บก.รร.ตท.)   กองสนับสนุน (กสน.ฯ)  กองสถิติและประเมินผล (กสป.ฯ)   กองพยาบาล (กพบ.ฯ) 
 4. ระดับชั้นยศ  หมายถึง  บุคลากรที่ปฏบิัติงานในโรงเรียนเตรยีมทหาร ไดแก  

  4.1  นายทหารสัญญาบตัร  หมายถึง ขาราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแต รอยตรี เรือตรี 
เรืออากาศตรี และรอยตํารวจ ขึ้นไป 

  4.2  นายทหารประทวน   หมายถึง  ขาราชการทหารทีมี่ชั้นยศต่ํากวา รอยตรี เรือตรี 
และ เรืออากาศตรี  ลงมา 
 5.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  หมายถึง    จํานวนปที่ขาราชการปฏบิัติหนาทีใ่นโรงเรียน
เตรียมทหาร นับถึงวนัตอบแบบสอบถาม โดยเศษของปเทากับหรือมากกวา 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป   
โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยแบบอิงกลุม   3 กลุม คือ  1) นอย     2) ปานกลาง    3) มาก 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มุงปรบัเปลีย่น  พัฒนาองคกร    สรางเสริมความ
อยูรอด    และความเจริญรุงเรืองใหกบัองคกรอยางยั่งยืน (วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  2544ก : คํานํา) 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทศันของการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานทุกระดับใหมีคุณลกัษณะเปนบุคคล
แหงการเรียนรู  มีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงาน มีวัฒนธรรมการเรียนรู     
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โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยเีพ่ือนํามาประยุกตใชแสวงหาและแบงปนความรู  สรางองค
ความรูและใชความรูรวมกันอยางตอเน่ืองทั่วทั้งองคกร (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 2546 : ออนไลน)    
 งานวิจัยน้ีไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดานตัวแปรอิสระ     จากงานวิจัยของ 
บุบผา พวงมาลี (2542 : บทคัดยอ) พบวา พยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางกันมีผลตอ
การรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน     สวนงานวิจัยของ วรนาถ  แสงจันทร 
(2540 : บทคัดยอ) พบวา ระดับชั้นของผูปฏิบตัิงานตางกัน ใหความสําคัญกับการเรียนรูแตกตางกัน     
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ลือชัย  พันธเจริญกิจ (2540 : บทคัดยอ) พบวา ผูบริหารระดับลาง
และผูปฏิบัติงานยังไมสามารถมองเห็นภาพรวมและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลตามแนวคิดและความ
คาดหวังของผูบริหารระดับสงูได สวนงานวิจัยของ พร ภิเศก (2546 : บทคัดยอ) พบวา ประสบการณ
ในการปฏิบตัิงานตางกันมีผลตอวัฒนธรรมองคกร     สวนการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหง
การเรียนรู 4 ดาน  คือ  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  การประยุกตใชเทคโนโลยี  การมีวิสัยทศันรวม 
และการมีวัฒนธรรมการเรียนรู  จากแนวคิด ทฤษฎ ีของ เซนกี (Senge. 1990)  เพ็ดเลอร  เบอร
กอย และ บอยเดล (Pedler , Burguyne; & Boydel. 1991)  มารควารท และ เรยโนลดส 
(Marquardt; & Reynolds. 1994) และมารควารท (Marquardt : 1996)  ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  จําแนกตามหนวยงาน ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน    

 การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคกรแหง
การเรียนรู ดังกลาว เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู  4 ดาน ซ่ึงแตละดานได
กําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี  ไวดังน้ี 

 1. การเปนบคุคลแหงการเรียนรู (Learning Person)    นําแนวคดิ  ทฤษฎี ของ เซนกี 
(Senge) กลาววา   การใฝเรียนใฝรู  เปนจุดแรกขององคกรแหงการเรียนรู     ตองมีบุคลากรที่มี
ความสามารถ เชี่ยวชาญในหนาที่ที่ตนดูแลอยู  มีความมุงม่ันอยางตอเน่ืองในการพัฒนาตนเองให
เกิดการเรียนรูและไปสูเปาหมายดังกลาว ตามแนวคิดหลักวินัย 5 ประการ (วีระวฒัน  ปนนติามยั.  
2544ก : 35-38  ;  เปยมพงศ  นุยบานดาน.  2542-2543 : 13  ;  กอน.  2542 : 4  ; อางอิงจาก  
Senge. 1990 : 139-269)  และมารควารท (Marquardt) กลาววา องคกรที่อยูรอดไดดีที่สุด คือ
องคกรที่มีศักยภาพในการเรียนรูไดอยางรวดเรว็ มีการปรับตวัเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกร  
กระทําอยางตอเน่ืองมีศักยภาพการเรียนรูขององคกรที่เกิดขึ้นและองคประกอบจากการมีบุคลากรที่
เปนบุคคลแหงการเรียนรูขององคกรนั้น ๆ (มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร.  2548ก : 57 ; อางอิงจาก  
Marquardt. 1996)  

 2. การประยุกตใชเทคโนโลยี (Technology  Application) นําแนวคิด ทฤษฎี ของเพ็ดเลอร 
เบอรกอยน และ บอยเดล (Pedler , Burguyne; & Boydel. 1991) และ มารควารท (Marquardt. 
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1996)    กลาววา   บุคลากรตองเขาใจความสามารถของเทคโนโลย ี รูวิธีการใชประโยชน   จัดหา
อุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคลากรใชเรียนรู สนับสนนุใหมีการใชอยางตอเน่ือง  มีการฝกหัด  ซ่ึง
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละองคกร (กาญจนา  เกียรติธนาพันธ.  2543 : 187 ;  อางอิงจาก 
Marquardt. 1996 ;  วีระวฒัน ปนนิตามัย.  2544ก : 58-59 ;  อางอิงจาก  Pedler , Burguyne; & 
Boydel. 1991) 

 3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)      นําแนวคดิ ทฤษฎี ของ เซนกี (Senge)    
(สาริน. 2547 : 12-14 ; อางอิงจาก  Senge. 1990)  มารควารทและเรยโนลดส (Marquardt; & 
Reynolds. 1994)    กลาวถึงวิสัยทัศนขององคกรแหงการเรียนรูวา  วิสัยทศัน (Vision)  เปนความ
คิดเห็นรวมกนัของคนในองคกร จนเกิดเปนวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)   เพ่ือสนับสนุนสิ่งทีจ่ะ
เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งรวมถึงพันธกิจ และเปนแรงผลักดนัใหการปฏิบตัิงานมุงสูเปาหมายอยางมี
เจตจํานง  มีความผูกพัน  เนนการเรียนรูในทิศทางทีต่องการรวมกันทั้งองคกร  ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
คานิยม  ปรัชญา  ความคิด ความเชื่อที่คลายคลึงกัน  สงผลใหมีการรวมกันทํากิจกรรมที่มีจุดหมาย
เดียวกันในทีสุ่ด (พรธิดา  วิเชียรปญญา. 2547 : 95-99 ;  อางอิงจาก Marquardt; & Reynolds. 
1994) 
 4. การมีวัฒนธรรมการเรียนรู (Learning Culture)  นําแนวคิด  ทฤษฎี ของมารควารท
และเรยโนลดส (Marquardt; & Reynolds. 1994)   กลาววาวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกรเปน
บรรยากาศทีส่งเสริมการทดลองทําสิ่งใหม ๆ แมเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม  ซ่ึงการวัดผล
ความสําเร็จของการเรียนรูพิจารณาจากการบูรณาการความคิดทั้งหมดขององคกรเขาดวยกัน  
วัฒนธรรมองคกร สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ  โดยเปดโอกาสใหคนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย  สนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับรวมทั้งใหโอกาสในการพัฒนาตนเองแกทุกคน  
เพ่ือใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยางในการทํางาน  รวมทั้งตองมีการสนับสนนุขวัญกําลังใจและ
การเงินจากองคกรอยางจริงจัง (พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547 : 95-99 ; อางอิงจาก Marquardt; & 
Reynolds. 1994) 
 จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว    ผูวิจัยไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรยีนเตรยีมทหาร  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
เตรียมทหารไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น  โดยกําหนดตัวแปรตาม 4 ดาน คือ   
การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  การประยกุตใชเทคโนโลยี   การมีวิสยัทัศนรวม และการมีวัฒนธรรม
การเรียนรู  และกําหนดสถานภาพของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหารเปนตวัแปรอิสระ  ไดแก  
หนวยงาน  ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน   ดังภาพประกอบ 1 
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กรอบความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพประกอบ 1   กรอบความคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 

1. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   4  ดาน   
ตามความคิดเห็นของขาราชการที่ปฏบิัตหินาที่ในหนวยงานตางกัน   แตกตางกัน 

2. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   4  ดาน   
ตามความคิดเห็นของขาราชการที่มีระดับชั้นยศตางกนั   แตกตางกัน 

3. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   4  ดาน   
ตามความคิดเห็นของขาราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานตางกัน   แตกตางกัน 

 
 

สถานภาพของขาราชการโรงเรยีนเตรียมทหาร คุณลักษณะความเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

 

1. การเปนบคุคลแหงการเรียนรู   
2. การประยุกตใชเทคโนโลยี 
3. การมีวิสัยทัศนรวม 
4. การมีวัฒนธรรมการเรียนรู 
 

1.หนวยงาน 

1.1 หนวยงานฝก - ศึกษา 
   1.2 หนวยงานสนับสนุนการศึกษา  
 2. ระดับชั้นยศ 

    2.1 นายทหารสัญญาบตัร 
    2.2 นายทหารประทวน 

 3. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

    3.1 นอย 

    3.2 ปานกลาง 
    3.3 มาก 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



 

        บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การวิจัยในครัง้น้ี      ผูวิจัยมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหง
การเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร    ดังน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
เปนพ้ืนฐานในการกําหนดกรอบการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
เตรียมทหาร ดังน้ี 

1.  โรงเรียนเตรียมทหาร 
1.1  ความเปนมาของโรงเรียนเตรียมทหาร 
1.2  สภาพปจจุบันของโรงเรียนเตรียมทหาร  
1.3  ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  
1.4  สภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  

 2.  องคกรแหงการเรียนรู 
2.1  แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู 
2.2  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู     
2.3  ความสําคัญขององคกรแหงการเรียนรู 
2.4  คุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู   

2.4.1 การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
2.4.2 การประยุกตใชเทคโนโลย ี

2.4.3 การมีวิสัยทศันรวม 

2.4.4 การมีวัฒนธรรมการเรียนรู 
 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1  งานวิจัยในประเทศ 

3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
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1. โรงเรียนเตรียมทหาร    

 1.1  ความเปนมาของโรงเรียนเตรียมทหาร 
 พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทาน
แกนักเรียนเตรียมทหาร  เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2504  ในขอความตอนหนึ่งวา 

 
 ทหารมีหนาที่ปองกันรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ      ผูที่เลือกการเปนทหารจะตองพรอมที่จะ
เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อทุกโอกาส      เปนผูที่มีมานะอดทนเปนพิเศษ  มีความเขมแข็งไมยอทอตอความลําบาก
ตรากตรํา  อยูในระเบียบวินัยโดยเครงครัด  ผูที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามนี้ก็ไมควรจะเปนทหาร  ขอใหนักเรียน
เตรียมทหารทั้งหลายจงยึดมั่นในหลักดังกลาว  และเชื่อฟงคําส่ังของผูบังคับบัญชา  อุตสาหะ    พากเพยีรศึกษา
หาความรูเพ่ือเปนทหารที่ดีของชาติตอไป... 
   

 โดยนักเรียนเตรียมทหาร  และผูมีหนาทีใ่นการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนเตรียมทหาร 
ไดเทิดไวเหนือเกลาเปนแนวทางปฏบิัติ เพ่ือสรางนักเรียนเตรยีมทหารใหเพียบพรอมดวยความรู
ความสามารถ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคพรอมที่จะไปศึกษาตอในโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรยีนนายเรอื  โรงเรียนนายเรืออากาศ  และโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ดํารง  จินดารศัมี; และ คนอ่ืน .ๆ  
2540 : 1)  
 ประวตัิการกอตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร    ในป พ.ศ. 2479  รัฐบาลไดปรับปรุงแผนการ
ศึกษาของชาติ ใหยุบชั้นมัธยมศึกษาปที ่7 และมัธยมศึกษาปที่ 8  ของการศึกษาสายสามัญ  และ
การจัดการศกึษาสายอาชวีศกึษา นักเรียนที่สําเรจ็การศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สามารถรบัราชการ
และประกอบอาชีพได  หากประสงคจะศึกษาในขั้นอุดมศึกษา  ของแตละแหงกอนโดยใชเวลาศึกษา 2 ป 
  ป พ.ศ. 2481  กองทัพบกไดจัดตั้งโรงเรียนเตรยีมทหารบก     มีนักเรียน 18  รุน 
  ป พ.ศ. 2480  กองทัพเรือไดจัดตั้งโรงเรียนเตรยีมทหารเรือ     มีนักเรียน 18  รุน 
  ป พ.ศ. 2489  กองทัพอากาศไดจัดตั้งโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ มีนักเรียน 2 รุน 
  ป พ.ศ. 2501  ไดรวมโรงเรียนเตรยีมนายรอย   โรงเรียนเตรยีมนายเรือและโรงเรียน
เตรียมนายเรอือากาศ  จัดตั้งเปนโรงเรียนเตรียมทหาร  เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2501 โดยในปแรก
ไดใชสถานทีอ่าคารกองการศึกษาโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ตึกแดง) ถนนราชดําเนินนอก  
กรุงเทพมหานคร เปนทีต่ั้งชั่วคราว  คณะรัฐมนตรีไดลงมติ เม่ือวันที ่6 สิงหาคม 2501 ใหหลักสตูร
โรงเรียนเตรยีมทหารเทาหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 
  ป พ.ศ. 2504  ไดประกอบพธิวีางศิลาฤกษอาคารโรงเรยีนเตรยีมทหาร ถนนพระราม 4 
เม่ือ 8 มกราคม 2504  โรงเรียนเตรยีมทหารจึงไดเริ่มยายจากที่ตั้งชั่วคราวจากโรงเรียนนายรอย
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พระจุลจอมเกลาสูทีต่ั้งถนนพระราม 4 เม่ือ 25 ธันวาคม 2505 นักเรยีนเตรยีมทหารที่ยายมารุนแรก 
คือ นักเรียนเตรียมทหารรุนที่ 3   
  ป พ.ศ. 2506  ไดรับนักเรียนเตรียมทหารในสวนของตาํรวจ 
  ป พ.ศ. 2524  กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลีย่นแปลงแผนการศกึษาแหงชาติ  
จากระบบ 7-3-2 มีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป  และ จากระบบ  6-3-3  มีชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  3 ป  สภากลาโหมมีมติใหงดรับนักเรียนเตรียมทหาร เพ่ือดําเนินการเปลีย่นแปลงหลักสูตร
ใหมโดยรับนักเรียนที่สําเรจ็ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนรวมกนัที่โรงเรียนเตรียมทหาร 1 ป  
จึงเปนปที่พิเศษ มีนักเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 23  เพียงรุนเดียว  วันที่ 30 กันยายน 2524  
กองบัญชาการทหารสูงสุด ออกคําสั่งแปรสภาพ “โรงเรียนเตรยีมทหาร” เปน “โรงเรียนรวมเหลา” 
  ป พ.ศ. 2526  ไดทําพิธีเปดโรงเรียนรวมเหลา เม่ือ 19 พฤษภาคม 2526  และ เม่ือป 
พ.ศ. 2527  “โรงเรียนรวมเหลา” เปลีย่นชื่อเปน “โรงเรียนเตรยีมทหาร” เม่ือ 23  กุมภาพันธ 2527  
นักเรียนรวมเหลารุนที่ 1 เปลี่ยนเปนนักเรียนเตรียมทหารรุนที่ 24      พลเอกอาทิตย  กําลังเอก  
สั่งการในที่ประชุมผูบัญชาการเหลาทัพ  เม่ือ 14 พฤศจกิายน 2527  โรงเรยีนเตรยีมทหารรบันักเรยีน
แพทยทหารชัน้ปที่ 1 ของวทิยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเขาศกึษาตั้งแตปการศกึษา 2528     
  ป พ.ศ. 2530  กระทรวงกลาโหมไดออกคําสั่ง(เฉพาะ) ที่ 48/30  ลงวันที่ 21 เมษายน 
2530  ใหโรงเรียนเตรยีมทหาร จัดหลักสูตรการศึกษาระบบใหม  2  ชั้นป  ในระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5  และ 6   
  ป พ.ศ. 2543  โรงเรียนเตรยีมทหาร ไดยายออกจากที่ตั้ง  ถนนพระราม 4  อยางเปน
ทางการ เม่ือ 4 พฤษภาคม  2543  เขาสูที่ตั้งในปจจุบนั ที่อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก 
  ป พ.ศ. 2547  โรงเรียนเตรยีมทหารเปลีย่นแปลงครั้งใหญ  จากรับนักเรียนเตรียม
ทหาร 2  ชั้นป (รับนักเรียนที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 4 ) เปนรับนักเรียนเตรียมทหาร 3 ชั้นป 
(รับนักเรียนทีจ่บการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 3) และเปลีย่นหลักสตูรใหม จนถึงปจจุบันนี้  (สวน
การศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร.  2548 : 121–122) 
 ปรัชญา     สามัคคี    มีความรู    คูคุณธรรม   
 ปณิธาน    โรงเรียนเตรียมทหาร คือ สถาบันหลักที่เปนตนกาํเนดิในการผลตินายทหาร–
นายตํารวจ ใหมีความสามคัคี  แข็งแรง  อดทน    ทั้งรางกาย   จิตใจ   มีวินัย   ยึดม่ันในระบบเกยีรติ
ศักดิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสติปญญา  เฉลียวฉลาด  มีวิสัยทัศนกวางไกล  มีความคิดริเร่ิม   
สามารถวิเคราะหและแกปญหาไดอยางมีเหตุผล     มีความรู   สามารถศึกษาตอในโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา   โรงเรยีนนายเรือ   โรงเรียนนายเรอือากาศ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
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 วิสัยทศัน    โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร โรงเรียนเตรยีมทหารจะผลตินักเรียน
ใหไดมาตรฐานทางวทิยาการสายวทิยาศาสตร โดยใหมีความเปนเลศิทางระเบยีบวนัิย     มีความเปน
สุภาพบุรุษทั้งรางกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเตรียมทหาร  กรมยุทธศึกษาทหาร 
  จุดเนนที่  1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  จุดเนนที่  2.  พัฒนาอุปกรณสื่อการสอนและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู 
  จุดเนนที่  3. เสริมสรางวิสัยทัศนและคุณลกัษณะที่พึงประสงคแกบุคลากร 
  จุดเนนที่  4.  พัฒนานักเรียนใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค 
 เปาหมาย     โรงเรยีนเตรยีมทหารมีเปาหมายในการจัดการศึกษา  ดังน้ี 

1. จัดการเรียนการสอนเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
2. จัดบรรยากาศแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
3. จัดการฝกอบรมปกครองบังคับบัญชานักเรียนอยางเปนระบบ 
4. บุคลากรปฏิบตัิงานตามบทบาทและหนาที่เต็มศักยภาพ 
5. ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนแบบอยางที่ดี 
6. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียน 

การสอนและประสบการณการเรียนรู 
7.  นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห   สังเคราะห   ไตรตรอง    สรางสรรค   

มีวิจารณญาณและมีวิสยัทศัน 
8. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได   และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพ 

ทหาร – ตํารวจ 
9. นักเรยีนมีสขุนิสัย  สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี  ปลอดจากสิ่งเสพตดิใหโทษและ 

อบายมุข 
  10. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 

  1.2  สภาพปจจุบันของโรงเรียนเตรียมทหาร 

  ปจจุบันโรงเรียนเตรยีมทหาร มีการจัดทําหลักสูตร  จัดการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  การวัด
และการประเมินผลการเรียนรู   แนวทางการพัฒนาศักยภาพครู  การกํากับติดตามประเมินและ
รายงาน    การจัดองคกรโดยแบงเปนหนวยงานเพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิภารกิจ ดังตอไปน้ี 
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 หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร    หลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรยีม
ทหาร นับตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปใหเหมาะกับสภาพการณ และชวงเวลา 
โดยมีการใชหลักสูตร ตาง ๆ ดังน้ี   (ดํารง จินดารัศมี; และ คนอ่ืน ๆ.  2540 : 1-2) 
 

1. หลักสูตรโรงเรียนเตรยีมทหาร  พ.ศ. 2501 

2. หลักสูตรโรงเรียนเตรยีมทหาร  พ.ศ. 2524 

3. หลักสูตรโรงเรียนเตรยีมทหาร  พ.ศ. 2525/หลักสูตรโรงเรียนรวมเหลา 
4. หลักสูตรโรงเรียนเตรยีมทหาร  พ.ศ. 2530 

5. หลักสูตรโรงเรียนเตรยีมทหาร  พ.ศ. 2530 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2534) 
  6.   หลักสตูรโรงเรียนเตรียมทหาร    พ.ศ. 2546  (ฉบับปจจุบันเริ่มใช พ.ศ. 2547) 
 หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารปจจุบนั (สวนการศกึษาโรงเรียนเตรยีมทหาร.  2546 :  
คํานํา)   โรงเรียนเตรยีมทหาร  สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสงูสุด
กระทรวงกลาโหม ตั้งแตปการศึกษา 2547  รับนักเรียนที่ผานการศกึษาในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3   
ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ เขาศึกษาอีก 3  
ชั้นป  เม่ือจบแลวจะมีศักดิ์และสิทธิเทียบเทาผูสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ      
นักเรียนเตรียมทหารที่จบการศึกษาแลว  กองบญัชาการทหารสูงสุดจะสงตวัไปศึกษาตอในโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา   โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศและโรงเรียนนายรอยตํารวจ   
ดังน้ันหลักสูตรโรงเรียนเตรยีมทหารจึงเปนหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลองกับหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ  และเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542      
โดยสนองความตองการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรือ
อากาศ   และโรงเรียนนายรอยตํารวจ  ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม   
 นับตั้งแตกองบัญชาการทหารสูงสุดไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร  
พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2534) เปนตนมา โรงเรียนเตรียมทหารรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ  ไดติดตามและประเมินผลการใชหลักสตูรเปนระยะอยางตอเน่ืองเพ่ือนําขอมูลตาง ๆ  มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรในรายละเอียดตลอด โดยใหสอดคลองกบัคําสัง่ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
ที่  วก 1166/2544 ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2544 เร่ือง ใหใชหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช  
2544 ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540     และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  เพ่ือรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   สังคม  
วัฒนธรรม  และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน 
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลกตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช 2544  ทั่วประเทศ ตั้งแตปการศึกษา 2546  และปการศึกษา 2548 ใหใช
ทุกชั้นเรียน  จึงเปนการสมควรอยางยิ่งในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรยีนเตรยีมทหาร         
ใหสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   ความเจรญิกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หลักสตูรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช 2546  จึงไดปรบัโครงสราง
ใหศึกษาตามมาตรฐาน 
 กลุมสาระการเรียนรู 8  กลุม  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  เพ่ือใหนักเรียนเตรยีม
ทหารไดเรียนรายวชิาตางๆ  อยางกวางขวาง  อันจะนําไปสูจุดหมายที่มุงเนนใหนักเรยีนเตรียมทหาร   
พัฒนาคุณภาพชีวติ  มีความรู  คุณธรรม  และมีทกัษะเฉพาะดานตามศักยภาพอยางพอเพยีงในการ
ประกอบอาชพีทหาร – ตํารวจ  ในอนาคต  และสามารถทําประโยชนใหกับสังคมตามความรู 
ความสามารถ   และบทบาทหนาทีข่องตนดวยแนวทางและวธิีการใหมๆ   
 การจัดการเรียนรู    การจัดการเรียนรูในโรงเรียนเตรียมทหารเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 22    กําหนดแนวทางการศึกษาไววา    
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได     และถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด     กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”   
 ฉะนัน้ครผููสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลีย่นแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอด
ความรู ไปเปนผูชวยเหลือสงเสรมิและสนับสนนุผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน  เพ่ือนําขอมูลเหลานัน้ไปใชสรางสรรคความรูของตน 
ปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิด คิดอยางสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณ พัฒนาความสามารถ
ทางอารมณ    ปลูกฝงใหเห็นคุณคาของตนเอง   เขาใจตนเอง    เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สามารถ
แกปญหาขอขดัแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม  ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก
ประสบปญหาดานสังคมเปนอยางมากมคีวามขัดแยงทั้งความคิดและการกระทํา  ทั้งตวับคุคล องคกร
และสังคม  จึงจําเปนตองมุงเนนการเรียนรูเพ่ือใหเขาใจสถานการณ       หาทางแกไขโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนที่เกีย่วของกับศาสนาและวัฒนธรรม   กระบวนการและวธิกีารเรียนรูมีหลากหลาย  ผูสอน
ตองคํานึงถึงการพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา  พัฒนาวิธีการเรียนรู  สรางความสนใจ 
เสริมสรางความสามารถใหแกผูเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง    ดังน้ันการเรยีนการสอนตองใช
รูปแบบและวธิกีารทีห่ลากหลาย เชน การเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การ
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เรียนรูรวมกัน  การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบตัิจริง การเรียนรูคูคณุธรรม และการ
เรียนรูแบบบรูณาการ    
       สรุปไดวา  การเรียนรูตามหลักสูตรโรงเรยีนเตรยีมทหาร จะเนนการเรียนเฉพาะทาง  
เพราะผลผลติมีเปาหมายเฉพาะ  แตหลักการเรียนการสอน การเรียนรูยังตองคํานึงถึง มาตรา 22 
แหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  
 สื่อการเรียนรู    การจดัหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารมุงสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองเต็มตามศกัยภาพและอยางตอเน่ือง  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ 
เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงความรูทุกประเภท รวมทั้งเครอืขายการเรียนรูตาง ๆ เนนสื่อที่
ผูเรียนผูสอนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  สามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง 
หนังสือ ตํารา ระบบสารสนเทศตองมีเน้ือหาสาระครอบคลุม  มีคุณคา มีแรงกระตุนและจํานวน
เพียงพอ  ผูมีหนาที่จัดการศึกษาควรจะดําเนินการ  ดังน้ี 
  1. จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูมาประยุกตใชเปนสื่อการเรยีนรู 
  2. ศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 
  3. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู  สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรยีน  และ 
สําหรับเสริมความรูของผูสอน 
  4. ศึกษาวิธีการเลือก    และการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ    เหมาะสม
หลากหลาย และสอดคลองกับวธิีการเรียนรู   ธรรมชาติของสาระการเรียนรู   และความแตกตาง
ระหวางบคุคลของผูเรียน 
  5. ศึกษาวิธีการวเิคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสือ่การเรียนรูทีจั่ดทําขึ้นเอง       
และที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู     โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูน้ัน
อยางสม่ําเสมอ 
  6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู      ศูนยสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษา  เพ่ือการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรู และพัฒนาสื่อการเรียนรู 
  7. จัดใหมีเครือขายการเรียนรู     เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษาทองถิ่น   ชุมชน   และสังคมอ่ืน  
  8. จัดใหมีการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนนิงานเกี่ยวกบัสื่อ  และการใช
สื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     เปนกระบวนการที่ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน ให
ไดขอมูลที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเรจ็ทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งจะเปน
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ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศกัยภาพ  การดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  เกณฑการเลื่อนชั้นและการจบหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบ ฯ ที่กําหนด 
 การพัฒนาศกัยภาพครู    การพัฒนาศักยภาพครูนับวาเปนหนาทีข่องสถานศึกษาที่จะ
พัฒนาใหเปนครูมืออาชีพ    โดยศึกษาวเิคราะหระบบตาง ๆ ของสถานศึกษาวามีจุดออน จุดแข็ง
อยางไร รวมทั้งระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  การวิเคราะหครูผูสอนในดาน
ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  ตลอดจนเจตคติที่มีตอการเรียนการสอน  เพ่ือใหไดขอมูล
สําหรับพิจารณาสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของครูอยางตอเน่ือง  การกําหนดใหครูจัดการ
เรียนการสอนเปนกลุม  การมีครูฝกพี่เลี้ยง  ครูทําหนาที่พัฒนาหลักสูตร ครูแนะแนว  ทั้งหมดเปน
กระบวนการที่สถานศึกษาตองพัฒนาสรางสรรคใหเปนระบบ   โดยมีปจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ    
พรอมดวยนวตักรรมที่หลากหลาย   ผูเรยีนมีระบบการชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน โดยมีผูเรียนเปนผูชวยคร ู 
เพ่ือใหกระบวนการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพครูใหมีความเปนผูนํา
ทางวิชาการ ปฏิบตัิหนาที่โดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู อาศัยความรวมมือของครู  
สถาบันการศกึษาและสถาบันตางๆ เพ่ือชวยพัฒนาครใูหมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูตามหลักสตูรที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑกําหนดคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การกํากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน    ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  มีหลักการ
ที่สําคัญในการใหทุกสวนทกุฝายมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  เพ่ือใหผลผลติมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดและสอดคลองกับความตองการ   จําเปนตองมีระบบการกํากับ ติดตาม  
ประเมินและรายงานผลการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ เพ่ือใหทุกกลุมทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาเห็นความกาวหนา  ปญหา อุปสรรค ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม     
และสนับสนุนการวางแผน และดําเนินงานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางแทจริง การกํากับ   
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนกลไกหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศกึษาใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด   โดยตองมีการดําเนินการที่เปนระบบเครือขาย    
ในการกําหนด  ดูแลและประเมินผล   ตองมีการรายงานผลจากทุกระดับเพ่ือคนหาแนวทางรวมกนัพัฒนา
คุณภาพตอไป 
 การจดัองคกรโรงเรยีนเตรียมทหาร   โรงเรียนเตรียมทหารมีหนาที่ปกครองบังคับบัญชา
และใหการศึกษาอบรมนักเรยีนเตรยีมทหาร ในดานพุทธพิิสัย   จิตพิสัย  ทักษะพิสยั   กับวิชาทหาร
และวิชาตํารวจ    เพ่ือใหเปนผูที่มีคุณสมบัติและทศันคติพ้ืนฐาน    พรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผู
ที่มีความกาวหนา   ทั้งในดานความรู   อุปนิสัย และคณุสมบัติของผูนําหนวย   มีผูบัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร   กรมยุทธศึกษาทหาร เปนผูบังคับบัญชารับผดิชอบ  การจัดสวนราชการของโรงเรียน
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เตรียมทหาร เปนสวนราชการขึ้นตรงตอ กรมยุทธศึกษาทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด  แบง
สวนราชการออกเปน  7  หนวยขึ้นตรง ใหปฏิบัตติามภารกิจ ดังน้ี  
  กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (บก.รร.ตท.)  มีหนาที่วางแผนอํานวยการ   
ประสานงานและบริหารงานใหเปนไปตามภารกิจของโรงเรียนเตรียมทหารและนโยบายที่ไดรับมอบ   
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกบัการธุรการ  การเงิน  การสวสัดิการ  การสารนิเทศและการรักษาความ
ปลอดภัย   มีผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  สวนการศึกษาโรงเรยีนเตรียมทหาร (สกศ.ฯ)   มีหนาที่ใหการศึกษาภาควชิาการ
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 3 ชั้นป  ระดับมัธยมศกึษาปที่ 4 ถึง มัธยมศกึษาปที ่6  ของแผนการ
เรียนสายสามัญของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสตูรโรงเรียนเตรียมทหาร  รวมทั้งดําเนินการวัดผล
การเรียนใหเปนไปตามระเบยีบการวัดผลใหมีความรูความสามารถที่จะเขาศึกษาตอในโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา      โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ   
รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะปรับปรุงการศกึษาภาควชิาการ    มีผูอํานวยการสวนการศกึษาเปน
ผูบังคบับญัชารับผิดชอบ 
  กรมนักเรียนโรงเรียนเตรยีมทหาร (กรม นร.ฯ)  มีหนาที่ปกครอง บังคับบัญชาให
การฝกศึกษาวิชาทหารและตํารวจเบื้องตน ตามหลักสตูรเกี่ยวกับวิชาทหารทั่วไป วิชายุทธวิธี วชิา
อาวุธศึกษา  การฝกอบรมนิสัย  อุปนิสัย  วินัย   จิตวทิยาและการนาํทหาร     แบบธรรมเนียมของ
ทหารและตํารวจเบื้องตนใหแกนักเรียนเตรียมทหาร   มีผูบังคับการกรมนักเรียนเปนผูบังคบับญัชา
รับผิดชอบ 
  กองพลศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร  (กพล.ฯ) มีหนาที่ฝกสอนวชิาพลศึกษา ทัง้ทาง
ทฤษฎี  การปฏิบัติและวิชาสุขศึกษาเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนเตรียมทหารมีนํ้าใจเปนนักกีฬา  สุขภาพ
และพลานามยัสมบูรณ  รวมทั้งกิจกรรมการกีฬาทั้งปวง  มีผูอํานวยการกองพลศึกษาเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  กองสถิติและประเมินผลโรงเรียนเตรยีมทหาร  (กสป.ฯ)     มีหนาที่จัดทําระบบ
คอมพิวเตอร  โครงขายสารสนเทศ    รวบรวมขอมูลทางสถิติ   วิเคราะห     วิจัยและประเมินผล
การศึกษาของนักเรยีนเตรียมทหารรวมทั้งการสอน  ศึกษาเพิ่มเติมและการปฏบิตัิงานของขาราชการ
กองสถิติและประเมินผล  การทะเบยีนประวตัิทีเ่กี่ยวของและการจดัการหองสมุด   มีผูอํานวยการ
กองสถิติและประเมินผลเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ (กองสถิติและประเมินผล : 2547) 
  กองสนับสนนุโรงเรียนเตรียมทหาร (กสน.ฯ)  มีหนาที่ดําเนินการสนับสนนุในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพลาธิการ  การยุทธโยธา  การสรรพาวุธ  การขนสง  เครื่องชวยฝก   เครื่องสื่อสาร   
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อิเล็คทรอนิกส   รวมทั้งดําเนนิการสนบัสนนุดานการพิมพเอกสารและตํารา  มีผูอํานวยการกอง
สนับสนุนเปนผูบังคบับญัชารับผิดชอบ 
  กองพยาบาลโรงเรียนเตรยีมทหาร  (กพบ.ฯ) มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและการเวชกรรมปองกัน   มีผูอํานวยการกองพยาบาลเปนผูบังคบับัญชารบัผิดชอบ 

 
 

 
 

 
 
   
 
 
 

 
      ภาพประกอบ 2   แผนผังการจัดองคกรโรงเรยีนเตรียมทหาร 
 

 ที่มา:  42 ป โรงเรียนเตรียมทหาร.  (2543).  ผังการจัดหนวยงานโรงเรยีนเตรียมทหาร. 
         โรงเรยีนเตรยีมทหาร.  199. 
 1.3  ขาราชการโรงเรยีนเตรียมทหาร 

 ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  คือ ผูที่ปฏิบตัิงานเกีย่วกับการฝก-ศึกษา และ ใหการ
สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนเตรยีมทหารตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายในหนวยขึ้นตรง 7 หนวย
ขึ้นตรงของโรงเรียนเตรียมทหาร    ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะกลาวถึงขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่จะ
นํามาศึกษาแบงเปน  2 กลุม คือ นายทหารสัญญาบตัรหมายถึง ขาราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแต  
รอยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตรี และรอยตาํรวจตรขีึ้นไป   และนายทหารประทวนหมายถึง   
ขาราชการทหารที่มีชั้นยศต่าํกวา   รอยตรี  เรือตรี และ เรืออากาศตร ี ลงมา 
 1.4  สภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  

 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิของโรงเรยีนเตรยีมทหารเกี่ยวกบัขอมูลเบื้องตนสภาพ
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรยีนเตรยีมทหาร  4 ดาน ตามงานวิจัยทีจ่ะไดทําการศกึษา  

โรงเรยีนเตรียมทหาร 

กองบัญชาการ กรมนักเรยีน กองสถิติและ
ประเมินผล 

กองพยาบาล 

สวนการศึกษา กองพลศึกษา กองสนับสนนุ 
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ไดขอมูลเบื้องตนทีบ่งบอกถงึคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร   
สรุปพอสังเขปไดดังน้ี 

  ลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  คือ  บุคคลทีส่นใจ 
มุงม่ัน ใฝหาความรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทันสมัย ทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี เขาใจ
เหตแุละผล  ตองเปนบคุคลที่มีคุณภาพทัง้ดานความรู  จริยธรรม  รูจักการปรบัปรงุเปลี่ยนแปลง  การ
นําไปใชใหเกดิประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่และเกิดประโยชนตอตนเอง  เกิดประโยชนตอผูเขารับ
การศึกษา (นักเรียนเตรียมทหาร) และเกดิประโยชนแกหนวย  ซ่ึงถาบุคคลในโรงเรียนเตรียมทหาร
เปนบุคคลแหงการเรียนรูมากขึ้น  เปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เปนพลังผลักดันใหเกดิการ
เคลื่อนไหวขององคกรแหงการเรียนรู  สงเสริมและพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพกระตือรือรน
ที่จะศกึษาเพิม่เติมซ่ึงจะเปนผลดีตอการใหความรูแกนักเรียนเตรียมทหารทําใหผลผลติ (นักเรียน
เตรียมทหาร)    มีคุณภาพมากขึ้นและสามารถสรางชือ่เสียงใหแกโรงเรียนเตรียมทหาร   
  ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนเตรียมทหารไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคคลในโรงเรียนเตรยีม
ทหารเปนบคุคลแหงการเรยีนรู  เชน  การเชิญผูทรงคณุวุฒิในสาขาฟสิกส  มาบรรยายใหความรูใน
การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาแมคคาโทรนกิใหกับครูอาจารยกองวิชาวิทยาศาสตร 
(โรงเรียนเตรยีมทหาร. 2546ก  :  1)  การสงบุคลากรไปเขารวมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกันแผนใหม (กองบัญชาการทหารสงูสุด. 2548 : 1)   สัมมนา  ศึกษาในสถาบันอ่ืน (โรงเรียน
เตรียมทหาร. 2546ข  : 1) เชิญวิทยากร จากโรงเรียนเหลา มารวมสมัมนากับบุคลากรโรงเรียน
เตรียมทหาร  (โรงเรียนเตรยีมทหาร. 2548ก  : 1) การเผยแพรกฎ ระเบียบ คําสัง่ นโยบาย 
แนวทางควรปฏิบตัิ ซ่ึงกระทําในรปูของหนังสือหรือผานเวบไซต (Website) เปนระเบียบประจําวัน 
(รปจ.)  การประชุมระดับผูบริหารของหนวย  ซ่ึงนําไปสูการประชมุของหนวยยอยสงผลใหบคุลากร
ทุกระดับไดรับรู การจัดกิจกรรม/ความกาวหนาอันเปนแหลงการเรยีนรู   การจัดทําวารสารโรงเรียน
เตรียมทหาร ซ่ึงสงเสริมใหบุคลากรเผยแพร/รวบรวมความรู ความคดิเห็น ทัศนคติ จัดใหบคุลากรมี
สวนรวมในการเรยีนรูกบัชุมชน เชน การทอดกฐิน การบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนทีข่าด
แคลน  จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งใชโรงเรียนเตรียมทหาร
เปนสถานที่อบรมทางวชิาการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการแกโรงเรียนตาง ๆ ที่มาขอใชบริการ จัด
อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก แหลงการเรียนรูภายในโรงเรยีน  เชน  สวนพฤกษศาสตร  
สวนหินธรรมชาต ิ ลานศึกษาดูดาว  หองสมุดดิจิตอล เปนตน   พรอมทั้งจัดโรงเรียนเตรยีมทหาร
เปนองคกรทีมี่ความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน   (พลตรี ศักดา  ศริิวัฒน.  สมัภาษณ.  2548) 
  ลักษณะการประยุกตใชเทคโนโลยีของโรงเรียนเตรียมทหาร คือ   มีสวนชวยให
การเรียนรูเกดิขึ้นไดรวดเรว็ขึ้น กวางขวาง ทันสมัย และอํานวยความสะดวกในการคนควาเสาะ
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แสวงหาความรูใหม ๆ อํานวยความสะดวกในการสรางแนวคิด  สรางประสบการณและแนวทางใหม ๆ 
ใหเกิดขึ้นและเปนจุดสรางความอยากรู อยากเห็น อยากทํา     
  ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนเตรียมทหารไดมีแนวทางจัดการและสงเสริมใหบคุลากรใน
โรงเรียนเตรยีมทหารมีการประยุกตใชเทคโนโลยี  เชน    สงบุคลากรไปฝกศึกษา       อบรมเชิง
ปฏิบตัิการทั้งภายในหนวยและสงไปเรียนรูภายนอกหนวย     โดยอบรมในสถาบนัอ่ืนเกี่ยวกับการ
นําเทคโนโลยมีาใชใหเกิดประโยชนในดานฮารดแวร ซอฟแวร การซอมแซม    ใหบุคลากรศึกษา
ขอมูลเพ่ือจัดหาเทคโนโลย ี  จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรครบชุดใหทุกหนวยงานในโรงเรียนเตรียม
ทหารเพื่อสะดวกตอการใชงาน เชน หองสมุดดิจิตอล (โรงเรียนเตรยีมทหาร. 2547 : 32)  ปรับปรุง
พัฒนา เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่หนวยงานมีอยูแลวใหสามารถใชงานใหเกิดประโยชนสงูสุด สงเสริม
ความรูในการประยุกตใช เชน การนําเสนองานของทกุหนวยงานในโรงเรยีนเตรียมทหาร รวมทั้งใชใน
งานธรุการ  งานบริการการเงิน/งบประมาณ การบริหารบุคลากร/ยอดกําลังพล/ประวัตบิุคคล  งาน
บริการการศกึษา/การวัดและประเมินผลทางการศึกษา   งานบริการระบบเครือขาย ทั้งอินเทอรเน็ต 
(Internet) อินทราเนต็ (Intranet) / เวบ็บอรดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทีส่ามารถเขามาแสดง
ความคิดเห็นและสอบถามขอมูลตาง ๆ ได  (โรงเรยีนเตรยีมทหาร. 2544  : 1 ) รวมทั้งงานทีเ่ปน
ระเบยีบปฏบิตัิประจําของทกุหนวยงาน เชน  การจัดการเรยีนการสอน  สรางสื่อการสอน  ใชใน
กิจกรรมสื่อการเรยีนการสอนของนกัเรียนเตรียมทหาร  งานทางการแพทย  เชน งานบรกิารตรวจเชค็
รางการของบคุลากรโรงเรยีนเตรยีมทหาร  และจัดเสริมความรูเกี่ยวกบัการใชเทคโนโลยีโดยเขียน
บทความเผยแพรในวารสารโรงเรยีนเตรียมทหาร  (พันเอกธรรมรงค  บญุสนอง.  สัมภาษณ.  2548) 

  ลักษณะการมีวิสัยทศันรวมของโรงเรยีนเตรียมทหาร    คอื   บุคลากรตองมี
วิสัยทศันของตนเองที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวย ปรับวสิัยทศันตน วิสัยทศันสวนรวมใหทัน
เหตุการณ สถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ไมยดึติดกับวิสยัทศันเดิม ๆ ที่มีอยู     
เขาใจและยอมรับปรัชญา คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของโรงเรียน  เห็นความสําคัญของการ
ทํางานเปนทมี  ตระหนักคณุคาของการเรียนรูซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงตามรูปแบบ   เชน จากการเรียน
หรือเกิดขึ้นโดยทางออม เชน การประชุม สัมมนา การอบรม    สวนผูบริหารจะตองมีความรูความ
เขาใจ ในระบบการศึกษาและแผนการพฒันาการศึกษาในระดับประเทศ เพ่ือนํามาวางแผน กําหนด
นโยบาย แนวทางการศึกษาในอนาคตของโรงเรียนเตรียมทหาร ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา
ของโรงเรียนเหลาทัพ โรงเรยีนนายรอยตาํรวจ แผนการศึกษาชาติ รวมทั้งสังคมโลก    ซ่ึงการมี
วิสัยทศันรวมมีผลตอองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู   เพราะการมีวิสัยทศันรวมแสดงวามีการ
ยอมรับแนวคดิ มีการปรับแนวทางการปฏิบัติ      มีการรวมกันมองการณไกลไปขางหนารวมกัน   
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ปรับวสิัยทศันรวมกันตลอดเวลา (โรงเรียนเตรียมทหาร. 2544  :  1)  เพราะเม่ือกาลเวลาเปลี่ยนไป 
ระบบ  ประเพณี และการเรยีนรูของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภวิตัน      
  ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนเตรียมทหารไดจัดกิจกรรมสงเสริมการมีวิสัยทศันรวม เชน  การ
ประชุมบคุลากรเพื่อแจงใหทราบถึง วิสัยทัศนของหนวยและใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบตัิงานใหเปนไปตามวิสยัทัศนของหนวยเหนอื  ใหหนวยรองประชุมบุคลากร   กําหนดวิสัยทศัน
เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบตัิใหสอดคลองกบัวสิัยทศันของหนวยเหนือ  นอกจากนั้นจัดใหมีวงรอบของ
การประชุมรวมของหนวยขึน้ตรง เพ่ือสรปุผลการปฏิบตัิงานใหสวนรวมไดทราบทั้งผลการดําเนินงานที่
ผานมา  แผนงานที่ดําเนินการตอไปในอนาคต ปญหาและขอขดัของในการดําเนนิงานที่ผานมา  
รวมทั้งการสัมมนาประจาํปของหนวยขึ้นตรงแตละหนวยเพ่ือพัฒนาแผนงานในอนาคต (โรงเรยีน
เตรียมทหาร. 2547 : 33)และการสัมมนากบัสวนราชการภายนอกทําใหไดทราบวิสยัทศันของ
หนวยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชเปนวิสยัทศันของหนวย (พันเอก หญิง นงเยาว  เกตุนุต.ิ  
สัมภาษณ.  2548) 
  ลักษณะการมีวัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  คือ ตองเสริมสราง
ใหบุคลากรเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู  โดยใหคิดเปน ทําเปน ปฏบิตัิไดเอง  ใหโอกาสในการลองผิด
ลองถูกเพื่อสรางประสบการณ  การผิดมิใชเรื่องเสียหายถามีการทําผิดเปนการสรางแนวคิดใหมเพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาใหทําไดดีและกาวหนายิ่งขึน้   แตทั้งน้ีถาการเปลี่ยนแนวทางวัฒนธรรม
การเรียนรูติดอยูในกรอบแหงนโยบายและวิสัยทศันของหนวย    ดังน้ันวัฒนธรรมการเรียนรูจะตอง
สงเสริมและสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดความเขาใจ มีความชัดเจน เกิดความชํานาญใน
งานที่ปฏิบตัิ  ใหกลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ  กลาแสดงออก   จัดอุปกรณที่สามารถชวยในการสืบคน
หรือเขาหาความรูไดงายขึ้น เชน  มีหองสมุด มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ระบบ
อินทราเนต็ (Intranet) เพ่ือการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคกรไดรวดเรว็ขึน้   
และมีการสงเสริมสรางขวญักําลังใจใหรางวัล เชน จัดพิธีแสดงความยินดีและขอบคุณขาราชการที่
ไดรับพระราชทานยศสูงขึ้นและครบกําหนดเกษียณอายุราชการ (โรงเรียนเตรียมทหาร. 2548ข : 1) 
ในการชักจูงใหเกิดการเรียนรูในองคกร เชน  จัดทําแผนโครงการพัฒนาการเรียนรู 3-5 ป  การให
รางวัล  การกลาวชมเชย เปนตน    ซ่ึงปจจุบันการมีวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียนเตรียมทหาร  
มีระบบและเวลาบังคบั ถามีการปรับปรุงวฒันธรรมการเรียนรูใหมีวัฒนธรรมการเรยีนรูใหมเกิดขึน้ 
จะเปนผลดีมากขึ้น ดังน้ันเพ่ือใหการเรียนรูมีการเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่งก็จะยิ่งเพ่ิมความกาวหนาให
องคกรมากขึ้น  ซ่ึงถามีการปรับแนวคิดแนวนโยบายใหสอดคลองกับสถาบันอ่ืนๆ ก็จะเปนผลดีมาก
ยิ่งขึ้น ปจจุบนัโรงเรียนเตรยีมทหารไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีวฒันธรรมการเรียนรูในองคกร
มากขึ้น เชน  จัดศึกษาอบรมโดยเชิญวิทยากรในแขนงตาง ๆ  มาใหความรู     สงบุคลากรไปรบั
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การศึกษาอบรมในสถาบันตางๆ อยางตอเน่ือง  จัดใหทุนการศึกษาและยืมเงินเพ่ือการศึกษา
เพ่ิมเติม (โรงเรียนเตรยีมทหาร. 2548ค : 1)จัดสัมมนาทั้งภายในและภายนอกหนวย จัดหาเอกสาร 
ตํารา ที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอน ความรูทัว่ไป ประจําไวหองสมุดกองวิชาตาง ๆเพ่ือใหครู-
อาจารย ตลอดจนนักเรียนไดคนควาไดสะดวกขึ้น (โรงเรียนเตรียมทหาร. 2546ค : 1) ระบบสบืคน
อินเทอรเน็ต (Internet)   อินทราเน็ต (Intranet)    จัดกิจกรรมทางศาสนา   กิจกรรมประเพณีนิยม
สืบสานวัฒนธรรมไทย    กิจกรรม 5 ส  กฬีาสัมพันธภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน สถาบัน
ทางการศึกษาตาง ๆ  (โรงเรียนเตรียมทหาร. 2547 : 30 – 37)  นิเทศการสอน การศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน  เปนตน (พันเอก สุรชาญ วณิชกิจ. สมัภาษณ.  2548) 
 โดยสรุปแลวงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจะทําการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนเตรียมทหาร  4 ดาน คือ  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู(คน)  การประยุกตใช
เทคโนโลย(ีเครื่องมือ)   การมีวิสัยทศันรวม(แนวคิด)   การมีวัฒนธรรมการเรียนรู(แนวทางปฏบิตั)ิ        
เพ่ือนํามาเปนแนวทางพัฒนาโรงเรียนเตรยีมทหารใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

2. องคกรแหงการเรียนรู 
 2.1  ความสําคัญ 

 การพัฒนาองคกรเปนเรื่องที่สําคัญและจัดไดวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในทุกองคกร
จะตองยึดถือเปนหนาที่  เน่ืองจากในยุคโลกาภิวตันเปนยุคการสื่อสารไรพรมแดน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังน้ันความสําคัญขององคกรแหงการเรียนรู  คือ การพัฒนาองคกร 
หรือการสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูใหสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัยความกระตือรือรน        
เน่ืองจากความกระตือรือรนเปนสิ่งสําคัญที่จะผลักดันใหเกดิการเรียนรูสิ่งใหมๆ ดังน้ันบุคลากรใน
องคกรจะตองมีความกระตือรือรนและเล็งเห็นความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงเพื่อนําองคกรไปสู
สถานภาพในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น    ดังนัน้การสรางหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจะนําไปสูการ 
มีวิสัยทัศนที่จําเปนอยางยิง่สําหรับองคกรที่ตองการพัฒนา     เพ่ือใหการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ 
(Efficiency) และประสทิธิผล (Effectiveness)   นําไปสูความเจรญิกาวหนา (สถาพร  ปนเจรญิ.  2541 : 
37, 43) ขององคกรแหงการเรียนรู  ที่มีการสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซ่ึงกันและกนั
ภายในระหวางบุคคลควบคูกับการรับความรูจากภายนอก   เพ่ือเอ้ือใหเกิดโอกาสในการหาแนวทาง
ปฏิบตัิงานที่ดีที่สุด (Best Practices)  (ปาริฉัตต  ศังขะนันทน.  2547 : ออนไลน)  การพัฒนาสวน
ราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในการบริหารราชการแนวใหม  ตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือให
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มีคุณลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง (เอกสารราชการไทยยุคใหม.  
2545 : ออนไลน)  
 บริษทั โปรซอฟท คอมเทค  ใหความสาํคัญกับองคกรในอนาคตวาจะเปนองคกรแหงการ
แขงขัน คนทีมี่ความรูจะเปนคนที่สรางความมั่งคั่งใหกบัองคกร  ซ่ึงอาจกลาวไดวาองคกรที่จะ
ประสบผลสําเร็จมีองคประกอบที่สําคัญคือ  ฐานความรู (Knowledge Base)  และพลวตั (Dynamic) 
ในตวัสูง ปญญา การสะสมทนุทางปญญา องคกรทีป่ระสบความสําเร็จจะตองเปนองคกรที่ลงทนุใน
มนุษยและใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาองคกร ทุกคนในองคกรจะตองคดิเปนทําเปน  สรางนวัตกรรม
ใหม ๆ ตองเรียนรูอยางตอเน่ือง  ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   โดยการแสวงหาความรู   
เรียนรูกับความรูที่หามาได  และการนําความรูประยุกตเพ่ือนํามาใชงาน (โปรซอฟท คอมเทค.  
2547 : ออนไลน) 
 2.2 แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู 

 องคกรแหงการเรยีนรูเปนการเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม     จากองคกรแบบดั้งเดิม  ใน
ศตวรรษนี้ไดเห็นกรอบแนวคิดขององคกร 3 กรอบที่แตกตางกัน ในชวงแรกของศตวรรษ เวเบอร 
(Weber :1947) กลาวถึงธรรมชาติขององคกรแบบราชการ (Bureaucratic Organization) เนนเรื่อง
เหตุผล และประสิทธิภาพ  ตอมาระยะกลางของศตวรรษ ดรักเกอร (Drucker. 1964) เสนอแนวคิด
องคกรที่เนนผลงาน (Performance based Organization) เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับผลลพัธ
และประสิทธผิล  และชวงทายของศตวรรษ เซนกี (Senge. 1990) ใหแนวคิดขององคกรแหงการ
เรียนรู     ไดรับความนิยมมาก  ซ่ึงเปนแนวคิดที่เนนการปรับตวัอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเขากับ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางไมหยุดยั้ง  ดังแผนภาพวิวัฒนาการขององคกร ดังนี้ (สุรสิทธิ์  เหมตะศลิป.  
2543 : 4-5 ; อางอิงจาก Weber. 1947 ; Drucker. 1964 ;  Senge. 1990)   
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ภาพประกอบ 3  แผนภาพวิวัฒนาการขององคกร  
 

 ที่มา :  สุรสิทธิ์  เหมตะศิลป.  (2543, เมษายน–พฤษภาคม).  องคกรแหงการเรยีนรู : 
           การสะทอนของการฟนฟูองคกรใหม.  วารสารเชิงวชิาการดานการจัดการ   
                                       สาํนักพัฒนาธุรกจิอุตสาหกรรมกรมสงเสริมอุตสาหกรรม.  39(4) : 4. 

 ซ่ึงจุดเดนของกรอบแนวคิด 3 ดาน ที่แตกตางกันขององคกรคือ ประสทิธิภาพ (Efficiency)  
ประสิทธิผล (Effectiveness)  และการเรยีนรู (Learning) ประสิทธิภาพหมายถึงการทําสิ่งใหถูกตอง   
การเรียนรูเปนการเพิ่มสมรรถนะขององคกรอยางตอเน่ืองในการทําสิ่งที่ถูกตอง และทําสิ่งใหถูกตอง      
ดังน้ัน  องคกรแหงการเรียนรูจึงรักษาลกัษณะที่สําคญัของกรอบแนวคิดขององคกรเกาสองอยางไว
เปนแนวทางปฏิบตั ิ

 แนวคิดการจัดองคกรแหงการเรียนรู 

 แนวคิดการจดัองคกรแหงการเรียนรูวา   การที่จะทําใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ไดน้ัน (วรภัทร  ภูเจริญ; และ อัศวิน  จักษุสุวรรณ.  2547 : 101-102)    ตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ตนเอง  ทีมงาน ตลอดจนตองจัดการเปลี่ยนแปลงภายนอก (เทคโนโลยี  นิสัยผูบรโิภค  สังคม 
สภาพแวดลอม การเมือง ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ) 

 

 

    1900        1950         2000 

The bureaucratic  organization 

The performance-based  organization 

The learning   organization 
(Peter M Senge) 

(Peter Ducker) 

(Max  Weber) 
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 ปจจัยสงเสรมิคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู 

 ในยุค ค.ศ. 1920-1990  เซนกี (Senge)  ผูเขียนหนังสือองคกรแหงการเรียนรู  (วรภัทร  
ภูเจริญ; และ อัศวิน  จักษุสวุรรณ.  2547 : 101-102 ; อางอิงจาก  Senge. 1990) 

มีแรงผลักดัน  5 ประการ ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู คอื 

 1.  แนวคิดและความพยายามในการผลติทีละมากๆ และพยายามลดตนทุนผลติใหรวดเรว็ 
 2.  แนวคิดและความพยายามในการยึดการตลาด มีสวนแบงการตลาดใหมากที่สุด 

 3.  การใชเทคโนโลยีใหม ๆ 

 4.  หาเงินคืนใหเร็วที่สุด รักษาสภาพคลอง 
 5.  ใชทฤษฎี Y  คือ เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 และในยุค ค.ศ. 1990 -  เปนตนมา  มีแรงผลัก 4 ประการ ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมลกัษณะ
องคกรแหงการเรียนรู คือ 

 1.  การกระจายอํานาจในขณะเดียวกันก็เพ่ิมความมีวนัิยและการควบคุมอํานาจดวย 

  2.  ทักษะการคดิที่เปนระบบ (System thinking Skill)  และเลอืกพัฒนาใหเหลือแตทักษะทีจํ่าเปน 

 3.  เนนการสื่อสารใหดีขึ้นเขาใจกันมากขึน้ งายขึ้น 

 4.  ระบบการขันอาสาทํางาน 

 มารควารท (Marquardt) กลาวถึง แนวคดิเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู   5  ประการ 
(กาญจนา  เกียรติธนาพันธ.  2543 :187 ; อางอิงจาก  Marquardt. 1996) ซ่ึงสอดคลองกับบทสรุป
จากการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ  5  ทาน    ในงานวิจัยเกีย่วกับความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(เสาวรส บุนนาค.  2543 :  ออนไลน) มีดังน้ี คือ   

1. พลวตัการเรียนรู (Learning  dynamics) ประกอบดวย ตองมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง    
เรียนรูรวมกันเปนทีม บุคลากรมีความกระตือรือรน  สนใจ ใฝรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ  บุคลากร
มีการคิดอยางเปนระบบ    บุคลากรมีแบบแผนทางความคิด    ไมยึดติดกบัความเชือ่     ทศันคติเดิม   
มองโลกอนาคต  บุคลากรมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการสนทนาที่เปดเผย มีรูปแบบ
การเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน  เรียนรูจากการปฏิบตัิจริง  เรียนรูจากการปรับตวั  การเรียนรูจาก
การคาดการณ และการเรยีนรูเพ่ือการเรียนรู 
 2.  การปรับเปลีย่นองคการ (Organizational  transformation)     ประกอบดวยโครงสราง
ขององคกรมีลกัษณะแบนราบ  ขั้นตอนไมมาก  มีความยืดหยุน   สายการบังคับบญัชาสั้น   มีการ
กระจายอํานาจ     มีแผนและเปาหมายชดัเจน    สรางวิสัยทศันของบุคลากรใหมีวิสัยทศันรวมกับ
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วิสัยทศันขององคกร    ปรับเปลีย่นวัฒนธรรมใหเขากับเปาหมายขององคกรเปนวัฒนธรรมองคกร 
ที่สงเสริมการเรียนรู   มีกลยุทธกระตุนและสงเสริมใหมีการเรียนรูเปดโอกาสใหมีการทดลองเรียนรู
ขอผิดพลาดสนับสนนุหาสิง่อํานวยความสะดวกในการเรยีนรู  ใหการยกยองชมเชย  ใหรางวลัในการ
เรียนรู  

 3.  การเพิ่มอํานาจบุคคล (People  empowerment)  ประกอบดวย  สงเสริมสนับสนุนให 
เกิดการเรียนรู  มีการสอนแนะ การมีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานแกบุคลากร  มอบอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบ   ใหอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจและแกปญหา   สนับสนุนใหบุคลากรกลาคิดกลาทํา
และเรียนรูงานที่สลบัซับซอนขึ้น กระตุนใหคนขยายขอบเขตการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนความคิด
กันหรือเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ไดแก  บุคลากรภายในองคกร  ผูรับบริการ คูคา  ชุมชน 

 4.  การจัดการความรู (Knowledge  management)  ประกอบดวย    มีการจัดการ 
บริหารความรู มีวิธกีารเกบ็รักษา  ใสกระดาษ เขาแฟม ตูเก็บเอกสารการใชรหัสผาน  มีการจัดเก็บ
อยางมีระเบียบ ควรใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงความรูไดสะดวกรวดเร็วและรับทราบอยางทั่วถึง  จัดให
มีการถายทอดและเผยแพรความรู  ผลงานสูภายในและภายนอกประเทศ   จัดการประชุมวิชาการ  
การวิจัย  อบรมความรู 
 5.  การประยุกตใชเทคโนโลยี (Technology  application)   ประกอบดวยใหบุคลากร 
ตองเขาใจความสามารถของเทคโนโลยีและรูถึงวิธีการใชประโยชน  จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีมา
ใหบุคลากรไดใชในการเรียนรูตามความเหมาะสมขององคกร     สนับสนุนใหบุคลากรมีการใชอยาง
ตอเน่ือง  มีการฝกหัด ซ่ึงขึ้นอยูกับแตละองคกร 
 เซนกี (Senge) กลาวถึงแนวคิดหลักวินัย 5 ประการ  หรือกรอบความรู 5 สาขาวชิาที่
เรียกวา The Five Disciplins  : The Art and Practice of the Learning Organization  เปนระบบ
การจัดการขององคกรที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในการอํานวยความสะดวกและจูงใจให
บุคลากรเกิดการเรียนรู   เปนแนวคิดที่สนบัสนุนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีดังน้ี  (วีระวัฒน  
ปนนิตามัย.  2544ก : 35-38  ;  เปยมพงศ  นุยบานดาน.  2542-2543 : 13  ;  กอน.  2542 : 14 ; 
อางอิงจาก  Senge.  1990 : 139-269) 

1. ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)   การที่องคกรเรียนรูผานกลุมบุคคลที ่
เรียนรู  การเรยีนรูของแตละคนไมไดเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูในองคกรขึน้ แตการเรียนรู
ขององคกรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือบุคคลมกีารเรียนรู   และมีการฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรูอยู
เสมอซึ่งเปนรากฐานสําคัญ  เปนการขยายขีดความสามารถใหเชี่ยวชาญมากขึ้น  ความรอบรูเปน
ผลรวมของทกัษะ  ความสามารถเปนสภาพที่เปนอยูตามความเปนจริง เห็นวาสิ่งใดมีความสาํคัญ
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ตอเราตอองคกร ขณะเดียวกันก็มองเห็นภาพในอนาคต (Vision) ทีพึ่งเปนได  สรางเปนวิสัยทัศน
สวนตนขึ้น (Personal Vision)  ตอบตนเองได  แทที่จริงแลวตนตองการอะไรจากการปฏิบตัิหนาที่ 
รักษาความตงึเครียดอยางสรางสรรค (Creative Tension)  น่ันคือเห็นความแตกตางระหวางที่เปน
จริงกับที่ควรเปนไว  สรางแรงจูงใจอยางตอเน่ือง  ไมรูสึกไรอํานาจ  ขับเคลื่อนวสิยัทัศนใหเปนจริง  
ผกูพันยึดม่ันตอขอเท็จจริง มีพลังของเจตนา (will power) การที่จะสรางความรอบรูแหงตนไดน้ัน  
เราจะตองผสมผสานความเปนเหตุเปนผลเขากบัญาณหยั่งรู  ที่ไมสามารถอธิบายเหตุผลที่แทจริงได  
แตมีความเชื่อเชนน้ัน เห็นความเชื่อมโยงระหวางตวัเรากบัโลกภายนอก และยังตองมีความเอ้ืออาทร   
เมตตาสงสารผูอ่ืนและมีความจงรักภักดี  ผูกพันกับเปาหมาย  กับงาน และองคกร 
 2.  แบบแผนความคิดอาน (Mental Models)   ไดแก  ขอตกลงเบื้องตน  ความเชื่อพ้ืนฐาน  
ขอสรุปหรือภาพลักษณทีต่กผลึกในความคิดอานของคนที่มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจ ตอสรรพ
สิ่งในโลก  มีผลตอการประพฤตปิฏิบตัติอคานิยม  เจตคติที่เขามีตอบุคคล  สรรพสิ่งและสถานการณ
ทั้งหลาย  หนาที่ของวินัยที่ 2 น้ี  ก็เพ่ือฝกฝนใหเขาใจ แยกแยะระหวางสิ่งที่เราเชื่อกับสิ่งที่เรา
ปฏิบตัิ  ดังที่ Chris Argyris จําแนกวา ทฤษฎีทีเ่ราเชื่อ (Espoused Theories) กับสิ่งที่เรานํามา
ปฏิบตัิ (Theories – in – use)  การสืบคนความคิดความเชื่อของเรา  เขาใจมุมมองและการคิดของ
ผูอ่ืน  เซนกี (Senge)  เนนทักษะดานความคิดความเชือ่ที่องคกรที่ยึดถือมุงม่ันผานการวางแผนและ
คณะกรรมการบริหาร  และทักษะในการเรียนรูดานธุรกจิและมนุษยสมัพันธที่มีผลตอแบบแผน
ความคิดอานของคน ผานทักษะการคิดใครครวญ (Reflection Skills)  เปนการตรวจสอบความคิด 
ความเชื่อใดมีผลตอการปฏบิัติการแสดงออก  สวนทักษะในการสบืคน (Inquiry Skill) เปนดัชนีบอกวา    
เรามีความเกีย่วของสัมพันธแบบพบปะกบัผูอ่ืนเชนไร เราเขาไปแกไขกับประเด็นปญหาที่ซับซอน
เชนไร ในการปฏิบตัิงานของทุกอาชีพจําเปนตองใชทักษะทั้ง 2 ประการนี้อยูเสมอ  เปดเวทีสะทอน
ถึงชุมชนปฏบิตัิ (Community of Practice)  ใหเกิดขึ้นในองคกรเพื่อเปดโอกาสใหมีการเรียนรู
รวมกัน เชน เปดเครือขายการเรียนรูแบบไมเปนทางการ  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การพบปะ
กันตามทางเดนิ  การเลาเรื่อง การเลาประสบการณ  เทคนิคการจัดประชุม  แนวทางใหม ๆ  ของการ
ปฏิบตัิงาน  การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  เพ่ือสรางความเขาใจทีดี่ตอกัน  ดังน้ันองคกรเรียนรู
ไดผานการปรับปรุงแบบแผนความคิดรวมกัน ผานเวทกีารแลกเปลี่ยนที่สะทอนถึงการเปนชุมชน
ปฏิบตัิที่ดี 

 3. วิสัยทศันรวม (Shared Vision)  วิสัยทัศนรวมหรือภาพในอนาคตที่ปรารถนาใหเกิดขึ้น
ในองคกร เปนสิ่งที่จําเปนตอภาวะผูนําทุกคนเปนพลงัขับเคลื่อนภารกิจทุกอยางขององคกรใหมุงสู
เปาหมายเดียวกัน       เปนจุดรวมและพลังของการเรียนรูของสมาชิกในองคกร ผูนําตองพัฒนา
วิสัยทศันเฉพาะตน (Personal Vision) ขึน้มากอน แลวแบงปนใหผูอ่ืนไดรู เขาใจ เห็นคลอยตาม
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ดวยการสื่อสาร โนมนาว ทําใหคําพูดหรือภาพนั้นเดินได  กลายเปนวิสัยทศันรวม (Shared Vision)  
ที่มีการแบงปนกับผูอ่ืนที่เกีย่วของในทุกระดับขององคกร  โนมนาวใหเกิดการปฏิบัติรวมกันไปใน
ทิศทางที่ทําใหภาพวสิัยทศันน้ันเปนจริง (Turn Vision into Action ) ในลักษณะของปฏิบตัิการเชิงรุก 
(Proaction) มิใชรอหรือตามแกไข (Reaction)  

4. การเรียนรูเปนทมี (Team Learning)  คอื การพูดคุย (Dialogue)  และการอภิปราย  
(Discussion)  ของผูคนในองคกรที่ขาดการปรับทศิทางทําความเขาใจระหวางกันกอนเพ่ือใหเกิด
แนวคิดแนวปฏิบัตใิหตรงกนั (Alignment) วาเปนเง่ือนไขสําคัญกอนที่จะมีการเพิ่มอํานาจในการ
ปฏิบตัิ (Empowerment)  ใหแกบุคคลหรอืทีมในการตดัสินใจหรือการแกไขปญหาตาง ๆ  ซ่ึงการ
เรียนรูเปนทีมมีลักษณะสําคญั  3  ประการ คือ 

4.1  สมาชกิตองมีความสามารถในการคิด ตีปญหา  หรือประเด็นพิจารณาใหแตก   
หลายหัวรวมกันคิด  ยอมดีกวาการใหบคุคลคนเดียวคดิ 

   4.2  ภายในทมีตองมีการทํางานที่สอดประสานกันเปนอยางดี  คิดในสิ่งที่ใหมและ
แตกตาง มีความไววางใจตอกัน  
  4.3  บทบาทของสมาชิกทมีหน่ึงที่มีตอทีมอ่ืนๆ ขณะทีท่ีมหน่ึงสมาชิกเรียนรู 
อยางตอเน่ือง  การประพฤติปฏบิัตขิองทมีน้ันยงัสงผลตอทีมอ่ืน ๆ ดวย   ซ่ึงจะชวยการสรางองคกร
แหงการเรียนรูใหมีพลังมากขึ้น 

5. การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking)  หมายถึง  วินัยของการมองเห็นภาพ 

โดยรวม เห็นทั้งหมด  กรอบที่มองเห็นความสัมพันธทีเ่กี่ยวของกัน  มากกวาที่จะมองเห็นแคเชิง
เหตุเชิงผล   เห็นแนวโนมรปูแบบของความเปลี่ยนแปลง  มากกวาจะเห็นแคฉาบฉวยหรือผวิเผนิ 
ซ่ึงลักษณะของการคิดอยางเปนระบบที่ดี ไดแก  
  5.1 คดิเปนกลยุทธ     ชัดเจนในเปาหมาย มีแนวทางที่หลากหลาย แนวแนใน 

เปาหมาย  มีวิสัยทศัน 
  5.2  คิดทันการณ  ไมชาเกินการณ  มองใหเห็นความจริง  บางทีชิงปฏบิตัิกอนปญหาจะเกิด 

  5.3  เล็งเห็นโอกาส  ในทุกปญหามีโอกาส  ไมยอทอ  สรางประโยชน  มองใหได
ประโยชน  
 สรุปไดวา แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  การเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม (Paradigm 
Shif) จากองคกรแบบดั้งเดิมที่เนนดานเหตุผล ประสิทธิภาพ เนนผลของงาน  เนนการปรับตัวอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป   แตคงไวซ่ึงสิ่งสําคัญของแนวคิดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ
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ใหมหลอมใชเขาดวยกัน    ลักษณะขององคกรที่เปนองคกรแหงการเรียนรูจะตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับบุคคล ทีมงาน และการเปลี่ยนแปลงภายนอก (เทคโนโลยี  สังคม  สภาพแวดลอม การเมือง 
ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ) มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง   บุคลากรมีความกระตือรือรน สนใจ ใฝรู พัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  มีการปรับเปลี่ยนองคกรมีลักษณะแบบแบนราบ  มีความ
ยืดหยุน     มีสายการบังคับบัญชาสั้น  มีการกระจายอํานาจ   สรางวิสัยทัศนของบุคลากรใหมีวิสัยทัศน
รวมกับองคกร    มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเปนวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการเรียนรูหรือใหเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร    สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก  จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยี
เพ่ือประยุกตใชในการสื่อสารและเรียนรู ทั้งในองคกรและการเชื่อมตอกับภายนอกองคกร โดยองคกร
จะตองมีระบบการจัดการที่เปนทางการและไมเปนทางการในการอํานวยความสะดวก และจูงใจใหบุคลากร
เกิดการเรียนรู     ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันและสนับสนุน สงผลใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 

 2.3  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู     

 ความหมายขององคการ 

 สมยศ  นาวีการ  (2536 : 185)   คําวา “องคการ”  มีความหมาย 2 อยาง ความหมายแรก
หมายถึง สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือกลุมงานตามหนาที่  ความหมายที่สอง จะอางถึงกระบวนการ
จัดการ  แนวทางที่งานถูกจัดระเบียบและจัดสรร ระหวางสมาชิกขององคการเพื่อทําใหเปาหมาย
ขององคการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544ก : 50)  องคการ (Organization)  หมายถึง  ศูนยกลางของ
กิจกรรมที่รวมประกอบกันขึ้นเปนหนวย 

 ณัฏฐพันธ เขจรนันท; และ ฉัตยาพร เสมอใจ  (2547 : 98-99) องคการ (Organization) 
หมายถึง  ระบบสังคมทีเ่กดิจากการรวมตัวของบุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ไปที่ตัดสินใจเขามารวมมือกัน
และมีปฏิสัมพันธระหวางกันและกับสภาพแวดลอมภายนอกอยางเปนระบบ     มีขอบเขตทีช่ัดเจน  
เพ่ือทํางานใหบรรลวุตัถุประสงคที่ตองการ  ซ่ึงอาจจะมีความชัดเจนเปนรูปธรรมหรือเปาหมายเชิง
นามธรรม โดยองคการตาง ๆ  จะมีองคประกอบสําคญัรวม 3 ประการคือ 1) ระบบและขอบเขต 
เปนวธิีการจัดระบบความสมัพันธและบทบาทของสมาชิกและระบบในรูปของอํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบใหกับกลุมคนใหทําหนาที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม โดยมี 2) เปาหมาย    
ที่องคการจะเปนหรือไปใหถึง ซ่ึงจะกําหนดในรูปวิสยัทัศน หรือวตัถุประสงคในการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพจะตองเปนความเขาใจและความตองการรวมของสมาชกิ และ 3) สมาชิกขององคการ
จะประกอบดวยบคุคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ตัดสินใจมาทํางานรวมกนัเพ่ือใหบรรลเุปาหมายที่ตองการ             
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โดยสมาชิกจะมีความเขาใจและสํานึกในบทบาทหนาที่ ความสัมพันธและความผูกพันกันในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งขององคการ 
 สรุปไดวา  องคการ หมายถึง  สถาบัน หรือศูนยกลางของกิจกรรมที่เกิดการรวมตวักัน
เปนสังคมเพื่อปฏิบตัิหนาทีท่ี่งานถูกจัดระเบียบ จัดสรร ใหสมาชิกในองคกรปฏิบตัิเพ่ือใหเปาหมาย
องคการประสบความสําเร็จ    บรรลุวตัถปุระสงคทีต่องการอยูบนพ้ืนฐานของการทํางานและการ
ตัดสนิใจรวมกัน โดยสมาชิกมีความเขาใจและสํานึกในบทบาทหนาที่ ความสัมพันธและความผูกพัน
กันในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคการ 
 ความหมายขององคกร 

 แอนเดอรสัน  (Anderson.  1988 : 21) กลาววา องคกร หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทํางาน
รวมกันใหบรรลุวตัถปุระสงค  
 วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544ก : 50)  องคกร (Organ)  หมายถึง สวนประกอบยอยของ
หนวยใหญ  ที่ทําหนาที่สัมพันธหรือขึ้นตอกันและกัน 

 สรุปไดวา องคกร หมายถึง สวนประกอบยอยของหนวยใหญ ที่ทําหนาที่สัมพันธหรือขึ้น
ตอกันและกัน เกิดกลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
และในงานวิจัยน้ี  ผูวิจัยใชคําวา”องคกร” เปนตวัแทนของโรงเรียนเตรียมทหาร เน่ืองจากโรงเรียน
เตรียมทหารเปนองคประกอบยอยสวนหนึ่งของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

 เซนก ี(Senge) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถงึ  ที่ซ่ึงผูคนขยายขีดความสามารถ  
เพ่ือที่จะบรรลใุนสิ่งที่พวกเขาตองการอยางแทจริงและตอเน่ือง  เปนที่ๆ  ระบบทางความคิดใหมและ
การขยายตัวทางความคิดไดรับการสนับสนุน   ซ่ึงผูคนมีความทะเยอทะยานนอกกรอบ และเปนที่ ๆ 
ผูคนเรียนรูที่จะเรยีนไปดวยกันไปเรื่อย ๆ  (เจนเนตร มณีนาค; และ คนอ่ืน ๆ.  2546 : 79 ; อางอิงจาก  
Senge. 1990 ) 

 นักวิชาการไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูไวในมุมมองที่แตกตางกัน  
ดังตอไปน้ี (วรีะวัฒน ปนนิตามัย.  2544ก : 58-59 ;  อางอิงจาก Pedler, Bergoyne; & Boydell. 
1991 ;  อางอิงจาก De Geus. 1991, 1997  ;  อางอิงจาก Kim, D.H. 1993 ;  อางอิงจาก Dixon, 
N. 1994  ;  อางอิงจาก  Barnett, C.K. 1994 ;  อางอิงจาก Ross, R., Smith, B., Roberts, C. & 
Kleiner, B. 1994  ;  อางอิงจาก Nevis, E.C, DiBella, A.J., Gould,   J.M. 1995 ;  อางอิงจาก 
Marquardt. 1996 ;  อางอิงจาก Argyris. 1997 ;  อางอิงจาก Luthans. 1998) 
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  เพดเลอร เบอรกอยน และ บอยเดล  (Pedler, Bergoyne; & Boydell. 1991) กลาววา
องคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง    องคกรที่สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุก ๆ คน และมักจะมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรอยางตอเน่ือง 
  ดี เกส  (De Geus. 1991, 1997)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง 
กระบวนการที่ทีมบริหารเปลี่ยนรูปแบบความคิดอานที่เขามีตอองคกร ตอตลาดและตอคูแขงในป 
1997      ผูบริหารเห็นวาองคกรที่มีชีวติ (Living  Company) คือองคกรที่อนุรักษนิยมดานการเงิน  
ที่พนักงานระบุวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร  มีการบริหารงานทีอ่ดทนตอความหลากหลาย  ความ
แตกตางและไวตอความเปลีย่นแปลงของภาวะแวดลอม เปนองคกรที่ไมเนนดานเศรษฐศาสตร  แต
เนนที่คน 

  คิม ดี เฮส  (Kim, D.H. 1993) กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง   การเพิ่มพูน
ความสามารถขององคกรเพื่อใหบังเกิดการกระทําที่มีประสิทธผิล 

  ดิกซอน เอ็น (Dixon, N. 1994)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรูหมายถึง  การจงใจใช
กระบวนการเรียนรูทั้งในระดับบุคคล กลุมและระบบขององคกร  เพ่ือการปรับเปลีย่นองคกรไปใน
ทิศทางทีต่อบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 
  เบอรเนต ซี เค  (Barnett, C.K. 1994)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  
กระบวนการเชิงประสบการณที่มุงสรางองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของการกระทําและผล  
จากนั้นนําเขาสูงานกิจวัตรปลูกฝงไวใน “ความทรงจํา” ขององคกร เพ่ือชวยปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
ทั้งหลายของผูเรียนรู  ผูปฏิบัติงานในองคกร 
  รอส  อาร สมิท โรเบอรท และ ไคลเนอร (Ross, R., Smith, B., Roberts, C. & 
Kleiner, B. 1994) กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง การทดสอบประสบการณอยางตอเน่ือง 
และเปนการแปลเปลี่ยนประสบการณใหเปนองคความรูที่เอ้ือประโยชนแกทั้งองคกร และตอบสนอง
ตอจุดมุงหมายหลักขององคกร 
  เนวิส อี ซี   ดิเบลลา  เอ เจ โกลด  เจ เอ็ม  (Nevis, E.C, DiBella, A.J., Gould,   
J.M. 1995)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  เปนความสามารถหรือกระบวนการภายใน
องคกร  ที่มุงรักษาพัฒนาการปฏิบตัิ ที่อาศัยพ่ึงพิงประสบการณ ถอืไดวาเปนระบบทีเ่กิดขึ้นคงอยู
กับองคกร  แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตวัผูปฏบิัตไิปกต็าม  องคกรเรียนรูไปดวยขณะที่ทําการผลิต
สินคา และ/หรือขณะใหบรกิาร 
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  มารควารท  (Marquardt. 1996)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  องคกรที่
มีอํานาจแหงการเรียนรู  มีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวตั   โดยสามารถเรียนรู  จัดการ  และใชความรู
เปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ  ควบคูกบัการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคูดวย 

  อารจีริส  (Argyris. 1997)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู (Organization Learning = 
LO) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอในองคกร  ลดลอนรูปแบบ
ที่ผูคนแสดงออกเปนนิสัย (Defensive routines) หรือเพ่ือปกปองหรือแกตัว 
  ลูทาน  (Luthans. 1998)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  เปนการนําความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแขงขันกนัในโลกเศรษฐกิจ  เพ่ือนําไปสูความสําเรจ็
ตามเปาหมายขององคกร  โดยอาศัยการเรียนรูของสมาชิกในองคกร 
 แจ็ค  เวลซ ผูบริหารบรษิัทจีอี   กลาววาองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง    องคกรที่มี
พนักงานและผูจัดการซึมซับแนวคดิดีๆ จากทุกหนทุกแหง  องคกรจะสรางขอไดเปรียบทีย่ั่งยืนได
ตองเรียนรูตลอดเวลาแลวนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบตัิ  (เอ. เครมส.  2547 : 84-85) 

 ธเนศ  ขําเกิด  (2541 : 171)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง  องคกรที่สามารถ
เรียนรูและสรางความรูเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะกอใหเกิดความกาวหนาในการดาํเนินกิจการไปสู
เปาหมายรวมขององคกร 
 โกศล  ดีศลีธรรม  (2546 : 101) กลาววาองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง   แนวทางหลักที่
เปนศลิปะของการปรับตวัอยางรวดเรว็ขององคกร  ที่รักษาทิศทางและคงไวซ่ึงเอกลกัษณขององคกร 
 พรธิดา วิเชยีรปญญา  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง  องคกรที่ประกอบดวยคน
ที่มีความมุงม่ันจะขยายขีดความสามารถของตนผานกระบวนการเรยีนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเน่ือง  
และเปนองคกรที่มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และพัฒนาความรูความสามารถ รวมทั้งมีการสราง  
สรรหา  การถายโอนความรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากความรูใหม ๆ  มีการ
ใชการกระจายอํานาจ (Empowerment)  ใหกับสมาชิกในองคกร เพ่ือกระตุนใหเกดิความรวมมือ 
และการเรียนรูรวมกันเปนทีม  สงเสริมการสนทนาอยางเปดเผยและเชื่อมโยงการพึ่งพาระหวาง
บุคคล  องคกร รวมทั้งชุมชนที่องคกรตั้งอยู  ทั้งน้ีโดยใชแนวคิดทางการบริหารจัดการความรูและ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมัยเพ่ือสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่มีคุณคาตอตนเอง  ตอทีมและตอองคกร  
ทั้งน้ีเพ่ือสรางผลลัพธทีต่องการโดยเนนทีก่ระบวนการเรียนรูของคนในองคกรและสรางนวตักรรม
ใหม ๆ  โดยองคกรมีสวนในการสนับสนุนและสงเสรมิใหเกิดการเรยีนรูทั่วทั้งองคกร  และเพื่อเปน
องคกรที่มีคุณภาพที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  และสามารถดํารงอยูภายใต
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของสังคมโลกไดอยางสงางาม (พรธิดา วิเชียรปญญา. 
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2547 : 89 ; อางอิงจาก  Senge, 1990 ;  Pedler, Burgoyne & Boydell. 1991 ; Garvin.1993 ;  
Watkins & Marsick. 1993 ;  Wick & Leon. 1993 ;  Nevis, Dibella & Gould. 1995  ;  อรจรีย ณ 
ตะกัว่ทุง. 2542) 

 ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  (2547 : 36)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง    องคกรที่
จะตองสรางวฒันธรรมการเรียนรู มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาด
ในงานที่ทําอยูสมํ่าเสมอ และจะตองมีการเรียนรูใหมากกวาหรืออยางนอยเทากับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น 

 วรภัทร  ภูเจรญิ (2547 : 101) กลาววาองคกรแหงการเรียนรู ไมไดเนนวาองคกรตองทํา
กําไร  หากองคกรเปรียบเสมือนคน ก็ควรเปนคนที่พัฒนา มีความรู และบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือนําองคกรไปสูความเปนอมตะ หรืออยูรอดได 
 เยาวลักษณ  สุจริตธรรม  (2547 : 89)  กลาวถึงความหมายขององคกรแหงการเรียนรูโดย
เชื่อมโยงกับแนวคิดการปรบัปรุงอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement)  แนวคิดการบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้องคกร (Total Quality Management/Total Quality Control)  แนวคิดการประกนั
คุณภาพ (Quality Assurance)   และแนวคิดการจัดการคุณภาพ (Quality Management)    จาก
แนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรูไดวา  องคกรแหงการเรียนรู
หมายถึง  องคกรที่พัฒนาตนเองโดยการใสใจกับลูกคาและคูคาโดยการปรับเปลี่ยนและปรบัปรงุ
กระบวนการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถผลติผลติภัณฑและบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาใหไดมากที่สุด 

 อรจรีย ณ ตะกั่วทุง  กลาวถึงนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผูปฏิบัติงานในองคกรตางๆ ไดใหความหมายองคกรแหงการเรียนรู   ในบรรดาความหมายเหลานี้มีทั้ง
ความหมายที่ใกลเคียงกันและแตกตางกันตามมุมมองหรือจุดเนนของแตละคน  พอประมวลเปนสังเขป 
ดังนี้ (องคการแหงการเรียนรู.  2546 : ออนไลน ;  อางอิงจาก Watkins and  Marsick. 1991  ; อางอิงจาก  
Gavin. 1993 ;  อางอิงจาก  Marquardt. 1994) 
  วัทกิน และ มารสซิก  (Watkins and  Marsick. 1991) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู  
หมายถึง  องคกรที่ใหอํานาจแกคนของตนเอง  มีการบูรณาการคุณภาพเขากบัชวีิตการทํางานให
อิสระสําหรับการเรียนรู  กระตุนความรวมมือ แบงปนผลงาน เสริมสรางการใฝรู และสรางโอกาสการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง 
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  กาวิน  (Gavin. 1993)    กลาววาองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง     องคกรที่มี
คุณลักษณะในการสราง แสวงหา และถายโยงความรู มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจาก
ความรูใหมและการเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางถองแท 
  มารควารท  (Marquardt. 1994) กลาววาองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง   ที่ซ่ึงมี
บรรยากาศของการเรียนรูรายบคุคล และกลุม  มีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการคิดวเิคราะห  
เพ่ือชวยใหเขาใจในสรรพสิง่ ขณะเดียวกนัทุกคนก็ชวยองคกร เรียนจากความผิดพลาดและ
ความสําเร็จ  ซ่ึงผลใหทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวาองคกรแหงการเรยีนรู  หมายถงึ   องคกรที่มีอํานาจแหงการเรยีนรู มีวิธกีารเรยีนรู
ที่เปนพลวตั  สงเสริมการเรยีนรู  กระตุน  อํานวยความสะดวก เนนพัฒนาบุคลากรไดขยายขอบเขต
การเรียนรูอยางรวดเร็ว  เพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร
ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองทั้งในระดับบุคคล      ระดับกลุมและระดับองคกร โดยบุคลากรไดนํา
สิ่งที่องคกรสนับสนุนดานการเรียนรูมาใชในการพัฒนาตนเองและทีมงาน  เพ่ือเปนไปตามวสิัยทศัน
รวมขององคกร นําไปสูจุดมุงหมายรวมกันขององคกร  ประกอบกับการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกตใชในการเรียนรู  เพ่ือเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู    ใหสามารถเรยีนรู   จัดการและ
ใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเรจ็ของตนเองและองคกร 

2.4  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 ปจจุบันโลกไดถูกเชื่อมโยงเปรียบเปน “หมูบานโลก” (Global  Village)  ดวยกระบวนการ
โลกาภิวตัน ทีบุ่คคล  องคกร สามารถสื่อสาร เชื่อมโยงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมกัน ทําให
บุคคลหรือองคกรตาง ๆ   มีการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร ความรู  และประสานเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะเครือขายการทํางานรวมกัน (Organization Network)  ในลกัษณะองคกรเรียนรูหรือเรยีกวา
องคกร “เค-ออร-ดิก” (Chaordic  Organization) เปนองคกรที่ทํางาน  ผลิตผลงานไปพรอม ๆ  กับ
เกิดการเรียนรู สั่งสมความรู และสรางความรูจากประสบการณในการทํางาน  พัฒนาวิธีการทํางาน
และระบบงานขององคกรไปพรอม ๆ กันซ่ึงมีลักษณะการทํางานคลายสิ่งมีชีวติ ทํางานอยาง
สลับซับซอน ไรระเบยีบแตก็มีระเบียบแบบแผนในการสื่อสาร  เชื่อมโยงขอมูลและการเรียนรู ใน
แนวราบ    ทาํใหองคกรมีพลัง และสามารถปรบัตวั เรียนรู  ตอสังคมและเศรษฐกิจโลกที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว (กองบรรณาธิการ.  2546 : ออนไลน)      มีการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการหรือ กิจกรรมตาง ๆ ในองคกร รวมทั้งแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ไมวาจะเปนบุคลากร
ในระดับตาง ๆ เชน เลขานกุาร เสมียน ผูจัดการ ผูบริหาร สามารถที่จะเรียนรูจากกันและกันเพ่ือ
แนวทางที่ดีกวาในการดําเนนิการใหประสบความสําเร็จ (หองสมุดกรมบัญชกีลาง. 2548 : ออนไลน ;  
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อางอิงจาก Stair.  2001.  Principles of Information Systems : a Managerial Approach.  p. 44)      
มีโครงสรางที่เหมาะสม  มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร  มีการเพิ่มอํานาจปฏิบัติ มีการตรวจสอบ  
ทุกคนมีสวนสรางและถายโอนความรู  ใชเทคโนโลยสีนบัสนุนการเรียนรู  มุงเนนคุณภาพ   ย้ําเนน
ความมีกลยทุธ     มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน    มีการทํางานเปนทีม  และมีวสิัยทศันรวม (วีระวฒัน  
ปนนิตามัย.  2544ก : 202)  

 สรุสิทธิ์  เหมตะศลิป  (2543 : 7) ไดเปรียบเทียบคุณลกัษณะ  8 ประการขององคกรแบบ
ด้ังเดิมและองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงองคกรแบบด้ังเดิมเปนการรวมคณุลักษณะของทั้งสององคกรคือ 
องคกรแบบราชการและองคกรที่เนนผลงาน ดังตารางเปรียบเทยีบ ตาราง  1  ดังนี้ 
 ตาราง 1  เปรียบเทยีบคุณลักษณะ 8  ประการขององคกรแบบด้ังเดิมและองคกรแหงการเรียนรู 
 

คุณลักษณะ องคกรแบบดัง้เดิม องคกรแหงการเรียนรู 
1. คานิยมรวมกัน 

2. แบบฉบบัภาวะผูนํา 
3. ทีมงาน 

4. ยุทธศาสตร 
5. โครงสราง 
6. พนักงาน 

7. ทักษะ 
8. ระบบการประเมินผล 

 ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

 ผูควบคุม 

 คณะทํางาน 

 แผนงาน 

 สายการบังคบับัญชา 
 คนผูมีความรู 
 เรียนรูเพ่ือปรับตวั 
 รายงานดานการเงิน 

 ความเปนเลศิ  การฟนฟูองคกร 
 ผูกระตุน 

 ทีมที่ทํางานรวมกัน 

 แผนการเรียนรู 
 เครือขายพลวัต 

 คนผูตองการเรียนรู 
 เรียนรูเพ่ือทาํใหเกิดสิ่งใหม 
 งบดุลบตัรคะแนน 

 
 ที่มา : สุรสิทธิ ์ เหมตะศลิป.  (2543, เมษายน–พฤษภาคม).  องคกรแหงการเรียนรู :  

         การสะทอนของการฟนฟูองคกรใหม.  วารสารเชิงวิชาการดานการจัดการ 
                สํานักพัฒนาธุรกจิอุตสาหกรรมกรมสงเสริมอุตสาหกรรม.  39(4) : 7. 

 

 เจนเนตร มณีนาค; และคนอื่น ๆ.  (2546 : 111–114)  กลาวถึงคุณลกัษณะองคกรแหง
การเรียนรู   ดานวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร วา    “วัฒนธรรมการเรียนรู (Learning Culture)”  
เกี่ยวกบับรรยากาศขององคกร มี  6  ลักษณะ ดังตอไปน้ี 
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  1. องคกรตองพัฒนาความเขาใจสภาพแวดลอม มีทีมอาวุโสใชเวลาคดิ 

เกี่ยวกบัอนาคต  มีการใชที่ปรึกษาและคนจากขางนอก 

  2. องคกรตองมีระบบที่ทําใหเกิดความมั่นใจวาสามารถคนหาความชํานาญและ
ประสบการณไดเม่ือตองการ  มีเครือขายที่ขามขอบเขตองคกรเพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญ 

  3. มีขอผูกมัด (Commitment)  ในการเรยีนรูและพัฒนาบุคคลซึ่งไดรับการ 
สนับสนุนจากผูบริหารระดบัสูง ผูคนทุกระดับ จะไดรับการสนับสนนุใหเรียนรูอยางสม่ําเสมอ   
  4. ความคิด  การสรางสรรคและความสามารถในการจนิตนาการถูกทําให 
มีขึ้นเพ่ือที่จะไดนําไปใชและพัฒนา  
  5. มีบรรยากาศของการเปดใจและไวใจ   ทุกคนสามารถไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
ความคิด  กลาพูดกลาแสดงออก  เพ่ือกอใหเกิดการกระทําที่ทาทาย 

  6. มีการเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูจากสิ่งที่เคยผิดมากอน   
 แจ็ค เวลซ ผูบริหารบรษิัทจีอี    กลาววา   องคกรแหงการเรียนรูทกุแหงจะมีคุณลักษณะ
บางประการทีเ่หมือนกันดังตอไปน้ี  (เอ. เครมส.  2547 : 87-88) 

  1. มีการแบงปนขอมูลและพนักงานสามารถรูขอมูลได  ผูบริหารในองคกรที่มี
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูจะไมเก็บสถติิและขอมูลตาง ๆ ไวเปนความลับ แตจะใหพนักงานสามารถ
เขาถึงขอมูลไดเพ่ือผูจัดการและพนักงานจะไดมีขอมูลอางอิงเหมือน ๆ กัน 

  2. เนนและใหคุณคากับการเรียนรู   องคกรแหงการเรียนรูใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมและการเรียนรู  
  3. ไมมีการลงโทษเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว สําหรับวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู  ความผิดพลาดที่เกดิจากการทดลองทําสิ่งใหม ๆ เปนเรื่องรบัได  สิ่งสําคัญคือตองเรียนรู
จากความผิดพลาดที่เกิดขึน้เพ่ือองคกรจะไดไมผิดซ้ํา 
  4. คาดหวังใหทุกคนเรียนรูอยูเสมอ  การเรียนตองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร  
หรืออาจกลาวไดวาตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเปนกิจวัตร   ไมใชเรียนเปนครั้งคราว 
ผูบริหารมีหนาที่สื่อสารใหพนักงานรับรูและทําใหดูเปนตัวอยาง  

 มารควารท และ เรยโนลดส  กลาวถึงองคกรแหงการเรียนรูวา เปรียบเสมือนเปนบริษทั
แหงการเรียนรูระดับโลก (The Global Learning Company) มีคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู  
11 ลักษณะ  ดังตอไปน้ี   (พรธิดา  วิเชยีรปญญา. 2547 : 95–99 ;  อางอิงจาก  Marquardt; & 
Reynolds. 1994)  
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  1. มีโครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate  Structure) เปนโครงสรางทีเ่ล็กและคลองตัว  
ไมมีสายการบังคับบัญชาที่มากเกินไป มีหนาที่ความรับผิดชอบหรอืลักษณะงานที่ยืดหยุนไมตายตัว   
ในอนาคตอาจตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (Competencies) แทนไมมีสายการบังคับบัญชาที่
เนนการควบคุมมากจนเกินไป  และกระบวนการทํางานที่ซํ้าซอนกันเพ่ือเอ้ือตอการจัดตั้งทีมงานได  
ที่สําคัญองคกรตองมีโครงสรางแบบองครวม (Holistic Structure)  ที่มีองคประกอบที่ตางทําหนาที่
ของตนอยางประสานสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ  อยางแยกอิสระจากกันไมได  แมจะแยกเปน
หนวยยอยกต็องมีสภาพทุกอยางเหมือนระบบทั้งหมดขององคกรอยูดี  นอกจากนี้โครงสรางองคกร
จะมีลักษณะแบบทีมงานขามหนาที่ (Cross Function Work Teams)  เพ่ือสรางกระบวนการเรยีนรู
ของทีมและพฒันาวิธีการใหม ๆ  ที่เชื่อถือได  เรียนรูที่จะประสานงานและมุงตรงไปยังการทํางานที่
ซับซอนขึ้นของทีม 

  2. วัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร (Corporate Learning Culture)  เปนบรรยากาศที่
สงเสริมการทดลองทําสิ่งใหม ๆ แมจะเสี่ยงตอความผดิพลาดบางก็ตาม  ซ่ึงการวัดผลความสาํเร็จ
ของการเรียนรู พิจารณาจากการบูรณาการความคิดทั้งหมดขององคกรเขาดวยกัน  วัฒนธรรม
องคกรตองชวยใหเกิดการเรยีนรูที่ตระหนักถึงตนเอง (Self-awareness)   การใครครวญ (Self-
reflective)  และการสรางสรรค (Creative way)  สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ  โดยเปด
โอกาสใหคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับ  รวมทั้งใหโอกาส
ในการพัฒนาตนเองแกทุกคน เชน  มีหลักสูตรการอบรม  สัมมนา  มีอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง  
มีครูฝกพี่เลีย้ง และศูนยขอมูล  เพ่ือใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยางในการทํางานรวมทั้งตองมี
การสนับสนุนดานขวัญกําลงัใจและการเงนิจากองคกรอยางจริงจัง 
  3. การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) เปนการสงเสริมสนับสนุน
และเปดโอกาสใหพนักงานมีความสามารถในการเรียนรู   มีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง  
ลดความรูสึกพึ่งพาผูอ่ืนในการแกไขปญหา      ขยายการเรียนรูของตนเองใหเกิดผลงอกงามและการ
เพ่ิมพูนผลผลติ  มีความคิดสรางสรรค  กระจายความรบัผิดชอบ  และการตัดสินใจแกปญหาไปสูระดับ
ลางหรือผูปฏบิัติ      เพ่ือใหมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธและแผนงานขององคกร 
  4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Scanning)  เปนการคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขององคกรตองปรับใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีการ
คาดการณเกี่ยวกับอนาคตที่เปนไปได  การสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมในฐานะการเรยีนรูโดย
เจตนา และการเลือกเปาหมายในสภาพแวดลอมวา ควรจะเลือกเรียนรูอะไร 
  5. การสรางและถายโอนความรู (Knowledge Creation and Transfer) เปนหนาที่
ของการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ  ซ่ึงไมใชหนาที่ของ R & D (Research; & 
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Development)  หรือ C & D (Coppy; & Development) เทานั้น    ผูปฏิบตัิงานทกุคนจะตองมี
บทบาทในการเสริมสรางความรูและเรียนรูจากสวนอ่ืนๆ จากเครือขายโดยผานชองทางการสื่อสาร
และเทคโนโลยีตาง ๆ  มีการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันโดยการสรางฐานขอมูลที่เขาถึงไดงาย    
มีการใชบอรดขาวสารเปนศนูยกลางการเรียนรู     ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(e-mail)   ในการ
สื่อสารระยะไกล และแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการสรางระบบเครือขายทีซั่บซอนขึ้น  มีการ
สรางความรูใหมที่นอกจากจะเกี่ยวของกับขาวสารภายนอกแลว ยังรวมถึงการเรียนรูภายในและการ
หยั่งรูทางความคิดของแตละบุคคลในองคกรดวย 

  6. เทคโนโลยกีารเรียนรู (Learning Technology)   เปนการประยกุตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน  ในกระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง  และใหมีการเก็บ  ประมวล  
ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็ว       และถูกตองเหมาะสมกับแตละบุคคลและสถานการณ  เชน 
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชสําหรับการเรียนทางไกล  ใชปญญาประดิษฐเพ่ือชวยถายโอนการ
เรียนรูใหทัว่ทัง้องคกร เปนตน 

  7. การมุงเนนคุณภาพ (Quality)  เปนการที่องคกรใหความสําคัญกับการบริหารเชงิ
คุณภาพโดยรวม เนนการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  ซ่ึงทําใหผลการเรยีนรูทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ
กลายเปนผลงานที่ดีขึ้น  โดยถือหลักวาจะพัฒนาคุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการ 
  8. กลยุทธ (Stratergy)  เปนการใชกลยทุธการเรียนรูโดยเจตนา  และการเรียนรูเชิง
ปฏิบตัิการ (Action learning)  เปนจิตสํานึกขององคกรควบคูไปกบัการทํางาน  กระบวนการเรียนรู
จะเปนไปอยางมีกลยุทธ    ทั้งในดานของการยกราง    การดําเนินการและการประเมิน  ผูบริหารจะ
เปนผูทําหนาที่ทดลองมากกวาจะเปนผูกาํหนดแนวทางปฏิบัติหรือคาํตอบไวให 
  9. บรรยากาศที่สนับสนุน (Supportive  Atmosphere)     เปนบรรยากาศที่สนับสนุน
จุดมุงหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวติในการทํางาน  น่ันคือ การพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย  
การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  การยอมรับในความแตกตางของบคุคล  ความเทาเทียมกนัและ
ความเปนมนษุย  โดยมีความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและองคกรในการเรียนรูและ
พัฒนาเพื่อที่จะทํางานใหไดดี 

  10. การทํางานเปนทีมและแบบเครือขาย (Teamwork  Networking)  เปนสิ่งที่องคกร
ตระหนักถึงความรวมมือ   การแบงปนและสรางผลรวมที่สูงกวาจากทรัพยากรทัง้ภายในองคกรที่
เรียกวา  การทํางานแบบเครือขายซึ่งไมเพียงแตการแกปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหนึ่ง แตตอง
รวมมือกันแกปญหาอยางตอเน่ืองในระยะยาว  และริเร่ิมสิ่งใหม ๆ  เพ่ือสรางการแขงขันและการ
สรางพลังรวมอันจะทําใหองคกรอยูรอดและเจริญเตบิโต 
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  11. วิสัยทศัน (Vision) วิสัยทัศนเปนความคิดเห็นรวมกัน (Shared Vision) ของคนใน
องคกรเพ่ือสนบัสนนุสิ่งทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งรวมถึงพันธกิจ และจะเปนแรงผลักดันใหการ
ปฏิบตัิงานมุงสูเปาหมายอยางมีเจตจํานงและมีความผูกพัน       การเนนการเรยีนรูไปยังทศิทางที่
ตองการรวมกนัทั้งองคกรตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานคานิยม ปรัชญา ความคิดและความเชื่อที่คลายคลงึกัน  
จะสงผลใหมีการรวมกันทํากิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด 
 ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  (2547 : 38)  แบงคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู  
ไว  7 ลักษณะ  ดังตอไปน้ี 
  1.  พนักงานในองคกรนั้น ๆ  มีอิสระที่จะพูดในสิ่งทีต่นไดคิด หรือไดเรียนรูมาและ
ถายทอดสิ่งเหลานั้นใหกับสมาชิกในองคกรนั้น ๆ 

  2.  มีการเรยีนรูขอผิดพลาดเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาตอไป 
  3.  องคกรนั้น ๆ     จะตองสงเสริมทางความคิดของพนักงาน ไมใชวาหากพนักงาน
ไมคิดอยางที่องคกรตองการแลวจะเปนความคิดที่ผิด แทจริงแลวทกุคนมีสิทธิคิดผิดได เพียงแตวา
เม่ือผิดพลาดไปก็ตองแกไขใหถูกตอง 
  4.  องคกรนั้นมักจะหารูปแบบใหม ๆ ในการทํางาน ไมยึดติดกับกฎระเบียบจนกระดิก
ไมไดเพราะหากกฎระเบียบไมเอ้ืออํานวยซึ่งอาจจะเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถแกไขได 
  5.  มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดทุกระดับ      ไมมีการผูกขาดทางความคิด 
  6.  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  โดยองคกรนั้นจะมุงเนนการสรางทีมงาน มีการ
ทํางานเปนทีม คิดอยางเปนทีม    ทาํใหเกดิความรูสกึเปนทีม และทาํงานประสานกนัอยางเปนทีม      
(Think Like a Team, Feel Like a Team และ Work Like a Team) 
  7.  มีการใหรางวลัแกผูที่สรางผลงานใหมๆ  เพ่ือเปนกําลังใจใหกบัคนที่สรางสรรคสิ่งใหม  ๆ
เปยมพงศ นุยบานดาน  (2542–2543 : 15)  แบงคุณลกัษณะองคกรแหงการเรียนรูไว   5  ลักษณะ   
ดังตอไปน้ี 

  1. มีการแกปญหาอยางเปนระบบ (Systematic problem solving)  โดยอาศัยหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร เชน การใชวงจรของ  Demming (PDCA : Plan , DO , Check , Action)  

  2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental)  ในสิ่งใหมๆ ที่มีประโยชนตอองคกรเสมอ  โดย
อาจจะใช    Demonstration Project (โครงการสาธิต) หรือเปน Ongoing program (โครงการตอเน่ือง) 
  3. มีการเรียนรูจากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการ
บันทึกขอมูลเปน Case study (กรณีศึกษา) เพ่ือใหสมาชิกในองคกรไดศึกษาถึงความสําเร็จและ
ความผิดพลาดที่เกิดขึน้  เพ่ือนํามาประยุกตใชในอนาคต  มีการแลกเปลีย่นความรูและประสบการณของสมาชิก 
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  4. มีการเรียนรูจากผูอ่ืน (Lerning from the others)  โดยการใชการสัมภาษณ 
(Interview) , การสังเกต (Observation)  เปนตน 

  5. มีการถายทอดความรู โดยการทํา  Report (รายงาน)  Demonstration (การสาธิต) Trainning 
& Education (อบรมเชิงปฏิบตัิการ)  Job Rotation (หมุนเวยีนหนาที่การปฏิบัติงาน) เปนตน 

  ขอปฏิบัติหรือกิจกรรมขององคกรแหงการเรียนรู 

  มารควารท และ เรยโนลดส กลาวถึง คุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรูวา เปนองคกรที่มีการ
เรียนรู  มีกระบวนการลักษณะที่เคลื่อนไหว ยดืหยุน  เปนพลวตัไมหยุดนิ่ง  สมาชิกขององคกรขวนขวายหา
ความรูเพ่ือมาแบงปนและเผยแพรแกกันเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสงูสุด  เสนอคุณลักษณะของ
องคกรแหงการเรียนรู ที่สามารถนําไปกําหนดเปนขอปฏิบตัิหรือจัดทําเปนกิจกรรมขององคกรได  โดยมี
ลักษณะดังตอไปน้ี  (พรธิดา วเิชียรปญญา. 2547 : 89-91 ; อางอิงจาก  Marquardt; & Reynolds. 1994)  

  1. สามารถปรับตวัและสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดดี 

  2. สนับสนุนใหพนักงานระดับลางมีโอกาสและสามารถอธิบายความคืบหนาและ
อุปสรรคในการทํางานได 
  3. สนับสนุนใหผูบริหารทําหนาที่เปนผูชีแ้นะ  พ่ีเลี้ยง  ที่ปรึกษาและเปนผูสนับสนนุ
การเรียนรูแกสมาชิกในองคกร 
  4. สรางวัฒนธรรมของการใชแรงงานเสรมิ และการเปดเผยขอมูลในองคกร 
  5. มีมุมมองในภาพรวมและเปนระบบที่เห็นและเขาใจถึงระบบ กระบวนการ  และ
ความสัมพันธตางๆขององคกร 
  6. มีวิสัยทัศน  เปาหมาย และคานิยมรวมกันทั่วทั้งองคกร 
  7. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการเพิ่มอํานาจปฏิบัติแกพนักงานในองคกร 
  8. มีผูที่เปนแมแบบเกี่ยวกบัการกลาเสีย่ง  กลาทดลองปฏิบัตทิี่คิดดแีลว 
  9. มีระบบตาง ๆ  เพ่ือการเรียนรูรวมกันและใชประโยชนจากการเรยีนรูในงาน 

  10.  คํานึงถึงความตองการและความคาดหวังของลูกคา ผูใชบริการ 
  11.  มีสวนเกีย่วของกับชุมชน 

  12.  มีการเชื่อมโยงการพัฒนาตนเองของพนกังานเขากับการพัฒนาองคกรโดยภาพรวม 

  13.  มีการสรางเครือขายดานเทคโนโลยใีนองคกร 
  14.  มีการสรางเครือขายภายในธุรกิจของชุมชน 
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  15.  ใหโอกาสในการเรียนรูทางประสบการณ 
  16.  มีการใหรางวัลตอความคิดริเร่ิมและจัดตั้งโครงสรางรองรับความคดิดังกลาว 
  17.  สรางความไวเน้ือเชื่อใจใหเกิดทั่วทั้งองคกร 
  18.  มุงสูการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
  19.  ใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดตั้งทีมปฏบิัติงานในทุกรูปแบบ 

  20.  มีการใชคณะทํางานทีมี่ผูปฏิบตัิมาจากหลาย ๆ  สวนงาน 

  21.  มีการสํารวจและประเมินถึงสมรรถนะในการเรียนรู 
22. มององคกรวาสามารถเรียนรูและเติบโตได 
23. มองสิ่งที่ไมคาดคะเนไวมากอนวาเปนโอกาสอันดีที่จะเรียนรู 

 สรุปไดวาคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง   องคกรนั้นๆ จะตองมีองคประกอบ
ที่บงบอกลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูไดเดนชัด  ซ่ึงควรประกอบดวย  1) การเปนบคุคล
แหงการเรยีนรู  2) การประยุกตใชเทคโนโลยี  3) การมวีิสัยทศันรวม  4) การมวีัฒนธรรมการเรียนรู 
 ดังนั้น จากการที่ผูวิจัยไดศกึษา เอกสาร ตํารา บทความ และวารสาร  ผูวิจัย จึงนําแนวคิด
ทฤษฎี  จากนักวิชาการ และผูปฏิบตัิ ทั้งตางประเทศและในประเทศ มาเปนแนวทางเพื่อศึกษา
คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  โดยนําแนวคิด ทฤษฎีที่กลาวไว
เบื้องตนมาใชในงานวิจัยน้ี   ดวยคุณลักษณะแตละองคกรมีความแตกตางและมีความเฉพาะในแตละ
องคกร  ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถงึความสําคัญและประโยชนในการนําไปใชพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารได
อยางแทจริง       จึงไดศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรยีนเตรยีมทหาร 
ซ่ึงแบงเปน   4   ดาน ดังตอไปน้ี    
  2.4.1  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Person) 

  มารควารท (Marquardt) กลาววา    องคกรที่อยูรอดไดอยางดีที่สุด คือองคกรที่มี
ศักยภาพในการเรียนรูไดอยางรวดเรว็ มีการปรับตวัเพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกรอยางตอเน่ือง  
มีศักยภาพในการเรียนรูขององคกรที่ประกอบมาจากการเรียนรูของบุคคลในองคกรนั้น ๆ  (มนตชัย  
พินิจจิตรสมุทร.  2548ก : 57 ; อางอิงจาก  Marquardt. 1996)    ซ่ึงทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดใน
องคกร  ก็คือ บุคลากร  การจัดใหมีการเรียนรูภายในองคกรเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหองคกรสามารถ 
รักษา สนับสนุน   และสงเสริมการใชความรูของคนในองคกรยังผลใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูขึ้น
น่ันเอง  (เจนเนตร มณีนาค; และ คนอ่ืนๆ.  2546 : 24)      
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  ดังน้ันองคความรูในองคกรจะไมเกิดขึ้น ถาบุคลากรในองคกรไมใฝเรียนใฝรู    การ
สรางความสามารถหลักในการเรียนรู จึงเปนรากฐานทีส่ําคัญขององคกร ในการสรางฐานความรู 
และนําความรูตอยอดในเชิงปฏิบตัิได ความสามารถหลักดังกลาว ทีจํ่าเปนตอการพัฒนาสูองคกร
แหงการเรียนรู  (ผูจัดการรายสัปดาห.  2547 : ออนไลน) ตามที่  เซนกี (Senge.) กลาวไววา   การ
ใฝเรียนใฝรู (Personal Mastery) เปนจุดแรกขององคกรแหงการเรียนรู ตองมีบุคลากรที่มี
ความสามารถ (Knowledge Worker)    ที่เชี่ยวชาญในหนาที่ที่ตนดูแลอยู และสิง่ที่สําคัญที่จะ
กอใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง จะเกิดจากการที่แตละคนตองมีความมุงม่ันอยางตอเน่ืองในการ
พัฒนาตนเอง โดยการกําหนดวิสัยทศันของตนเองวา เราจะลิขติชวีติตนเองไปสูจุดไหนในอนาคต 
จะเปนแรงกระตุนและแรงบนัดาลใจ กอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายดังกลาว 
ตามแนวคิดหลักวินัย 5 ประการ หรือกรอบความรู 5 สาขาวิชา ที่เรียกวา  The five disciplins  : The 
Art and Practice of The Learning Organization  ซ่ึงเปนระบบการจัดการขององคกรที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ในการอํานวยความสะดวกและจูงใจใหบคุลากรเกิดการเรียนรู  เปนแนวคิด   ที่จะ
ผลักดันและสนับสนุนใหเกดิองคกรแหงการเรียนรู   (วีระวัฒน  ปนนติามัย.  2544ก : 35-38 ; เปยม
พงศ  นุยบานดาน. 2542-2543 : 13 ; กอน. 2542 : 14 ;    อางอิงจาก  Senge. 1990 : 139-269) 

  ความหมายของบุคคลแหงการเรียนรู 

  บุคคลที่มีการพัฒนากลยุทธการเรียนรูใหทันสมัยอยูเสมอ  มีความรูควบคูคุณธรรม   
ใฝเรียน ใฝรู เปนสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถเผชิญสถานการณตาง ๆ  เพ่ือการอยูรอดและอยูรวม     
ในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข (สุพล วังสินธ.  2541 : 36)  มีหูกวาง  ตากวาง  ศึกษาอยูเสมอ  
มีความใฝรู  ใฝพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูในศาสตรและศิลปในวิชาชีพของตนเสมอ   
(ชาตรี  ศิริสวัสดิ์.  2541 : 77)  เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง (Learning by doing)  เปนการไดมา
ซ่ึงองคความรู จริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพไปพรอมกัน  เพ่ือนําไปสูเปาหมายของการเปนคน
เกง  ดี  มีความสุข  มีเสรีในความคิด และเปนบุคคลที่มีความเขมแข็งเชิงจริยธรรม และบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย (สุภรณ สภาพงศ.  2543 : 40)  มีคุณลักษณะนิสัย  ใฝรูใฝเรียน     มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือรนสนใจเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ  มุงม่ันที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรูและสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม (รุงรวี ลาภมูล.  2547 : ออนไลน) 
  สรุปไดวา บุคคลแหงการเรยีนรู  หมายถงึ บุคคลที่มีการเรยีนรูจากการปฏบิัตขิอง
ตนเอง (Learning by doing)   มีความคดิริเริ่มสรางสรรค    มีลักษณะนิสัยใฝเรียนใฝรู  รักการอาน
เขียน  มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง     แสดงการออกถึงความกระตือรือรนสนใจเสาะแสวงหา
ความรู   มีการพัฒนากลยุทธการเรียนรูในตนเองใหทนัสมัยอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรู
ศาสตรและศลิปในวชิาชพีของตนเสมอ    มีความพรอมที่จะพัฒนาตนเปนมนษุยที่สมบูรณ มีความ



  45 

 

มุงม่ันที่จะเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรยีนรู     มีเสรีในความคิดและเปนบุคคลที่มีความเขมแข็งเชิง
จริยธรรม   เปนสมาชิกที่ดีของสังคม  สามารถเผชิญสถานการณตาง ๆ  เพ่ือการอยูรอดและอยูรวม
ในยุคโลกาภวิตันไดอยางมีความสุขและสามารถนําความรูไปใชประโยชนในงานไดอยางเหมาะสม  
  ระดับของการเรียนรู 

  การเรียนรูระดับบคุคลในองคกรแหงการเรียนรู เปนการที่บุคคลมีศกัยภาพที่จะแสวงหา
ความรู  พัฒนาลักษณะ เชาวปญญา  ทศันคติ  โดยการศึกษาคนควาดวยตนเอง และแลกเปลี่ยนสิ่งที่
เรียนรูกบัผูอ่ืนได  การเรยีนรูระดับน้ีเนนการกระตุนใหแตละคนใฝรูและสรางโอกาสการเรยีนรูไดอยาง
ตอเน่ือง (อรจรีย ณ ตะกัว่ทุง.  2546 : ออนไลน)   ซ่ึงพัฒนาการระดับการเรียนรูของบุคคล แสดงดงั
ภาพประกอบ  4  ดังตอไปน้ี  (วรภัทร ภูเจริญ; และ อัศวนิ จักษสุวุรรณ.  2547 : 256)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               แผนภาพประกอบ  4    ระดับการเรียนรูของบุคคล.   

 ที่มา : วรภัทร  ภูเจริญ; และ อัศวิน  จักษุสุวรรณ.  (2547).  การบรหิารคนดื้อ.   

                              กรงุเทพฯ : อริยชน.  256. 

 

การอาน 10% 

การฟง 20% 

ดูรูปภาพ 

ดูภาพยนต 
การมองเห็น 30% 

ชมนิทรรศการ 
ชมการสาธิตตาง ๆ 

การไปดูงาน 

มีสวนรวมในการอภิปราย 

ไดแสดงความคิดเห็น 

ไดแสดงละคร 

อยูในสถานการจําลอง 

ลงมือทําจริง 

การปฏิบัติจริง 90% 

50% การฟง 

70% การพูด 
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  ทักษะการเรยีนรู 

  การเรียนรูที่ไดผลนั้นตองมีทักษะพื้นฐานประกอบการเรียนรูที่มีอยูในบุคคลแหงการ
เรียนรู   6  ประการ       คือ   1) ทักษะการฟง   เปนการรับกรองขอมูลขาวสารเพื่อบริโภคอยาง
พิจารณา      2) ทักษะการพูด เปนการแสดงออกใหเห็นถึงแนวทางที่ตนคิด  3) ทกัษะการอาน เปน
การรวบรวมสต ิ เพ่ืออานใหเขาใจรับทราบขอมูลอยางถูกตอง  4) ทกัษะการเขียน เปนการถายทอด
ความรู ความคิด ทัศนคติและความรูสึกออกมาเปนลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเขาใจ  5) ทักษะการคิด  
เปนการคาดคะเนเหตุการณที่จะสามารถควบคุมการกระทําของตนและมีวิจารณญาณตอการเรียนรู  
การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม  6) ทักษะการปฏิบัติ  เปนการลงมือปฏิบัติกระทําอยางจริงจัง
เพ่ือคนหาความจริงและสามารถสรุปอยางมีเหตุผลเพื่อนําไปประยุกตใชตอไป (รุงระวี  ลาภมูล.  
2547 : ออนไลน)   ทักษะการเรียนรูระดับบคุคลจะเกี่ยวของกับการฝกฝน ดังน้ี  1) ทักษะรูปแบบ
ความคิด จิตใจเปนการเรียนรูเทาทันความคิดและจิตใจของตนเองในการรูวากรอบความคิดจิตใจของ
ตนเปนอยางไร และสรางรูปแบบความคิดอยางไร เปนทักษะสําคัญทีฝ่กฝนการรับรูถึงความคิดและ
การกระทําที่แสดงออก เปนการฝกสติและเรียนรูเกี่ยวกับจิตใจภายในตนเองเพื่อใหรูวาตนเองกําลัง
ทําสิ่งใดหรือตัดสินใจทําสิ่งใดอยู  2) ทักษะการไตรตรองความคิด เปนทักษะในการคิดใหชาลงเพื่อ
การไตรตรองใหมากขึ้น  3) ทักษะการซกัถามและนําเสนอความคิด เปนทักษะการซักถาม โดยฝกฝน
ควบคูไปกบัทกัษะการไตรตรองความคิดหรือทักษะการฟง (มนตชยั พินิจจิตรสมุทร.  2548ข : 44)  

  ลักษณะของการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

  ลักษณะของการเปนบุคคลแหงการเรียนรู คือ  บุคคลที่มีนิสัยใฝเรียนใฝรู  มีวธิีการ
เรียนรูที่เปนระบบ  มีทักษะทางสังคม  สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะการสือ่สาร  มีทักษะใน
การแกปญหาไดในทุกสถานการณ สามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ (ธเนศ ขําเกิด.   
2541 : 172)   เปนบุคคลทีต่องการเรียนรู เพ่ือทําใหเกดิสิ่งใหม ๆ (สุรสิทธิ์ เหมตะศิลป.  2543 : 7)  
มีการทดลองปฏิบตัิในสิ่งใหม ๆ   ที่มีประโยชนตอองคกรเสมอโดยใชโครงการสาธิตหรือโครงการ
ตอเน่ือง  มีการเรียนรูจากผูอ่ืน โดยการใชการสัมภาษณ การสังเกต สามารถปรับตัวและสอดรบักับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงไดดี (พรธิดา วิเชียรปญญา.  2547 : 89-91)  มีความคิด มีการสรางสรรค
และมีความสามารถในการจนิตนาการถูกทําใหมีขึ้นเพ่ือที่จะนําไปใชและพัฒนา (เจนเนตร มณีนาค; 
และ คนอ่ืน ๆ.  2546 : 111-114) 

  สรุปไดวา  ลกัษณะของการเปนบุคคลแหงการเรียนรู   หมายถึง   บุคคลที่มีลักษณะ
นิสัยใฝเรียนใฝรู    รักการอานเขียน    มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง    แสดงการออกถึงความ
กระตือรือรน  และมีความมุงม่ันสนใจเสาะแสวงหาความรู        มีการพัฒนาการเรียนรูที่จะเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในตนเองใหทนัสมัยอยูเสมอ   มีการเรียนรูจากการปฏิบัตขิองตนเอง   มีการทดลอง
ปฏิบตัิเพ่ือใหเกิดสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอองคกรเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูศาสตร
และศลิปในวชิาชีพของตนเสมอ  มีการเรียนรูจากผูอ่ืน มีความสามารถปรับตวัทีส่อดรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวัตนไดดี มีเสรีในความคิด กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก  เปน
สมาชิกที่ดีของสังคม อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  2.4.2  การประยุกตใชเทคโนโลยี (Technology  Application) 

  ปจจุบันการใชเทคโนโลยีถอืเปนสวนหนึง่ของการทํางานในทุกระดบัตั้งแตระดับ
แรงงานจนถึงระดับวชิาชีพชั้นสูง  การขยายตวัการใชเทคโนโลยไีปสูผูปฏิบตัิในระดับตางๆมี
แนวโนมของการใชเทคโนโลยีมากขึ้น     จะตองมีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ใหทนั 
กับการพัฒนาการของเทคโนโลยี รวมทั้งปรับเปลี่ยนแบบแผนและกระบวนการในการทํางานที่
เปลี่ยนไป เพ่ือจะสามารถทํางานไดในสังคมยุคเทคโนโลยี (กฤษมันต วัฒนาณรงค.  2547 : 30)   
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน  ชวยอํานวยความสะดวกในการขุดคน 
(Data mining)  ชวยในการถายทอดขอมูลขาวสาร  ความรู  การออกแบบในการทาํงานที่ให
พนักงานตองบันทึกการปฏบิัติงานลงในระบบคอมพิวเตอร  ใหสามารถนํามารวบรวมเปนขอมูล  
สารสนเทศภาพรวมขององคกร  ผานเครอืขายคอมพิวเตอรองคกร (Intranet)  เครือขายนานาชาติ 
(Internet)  โดยระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-mail) หรือระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส (E-commerce) 
เปนตน  รวมทั้งยังสามารถชวยใหระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทําไดอยางรวดเรว็มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เทคโนโลยีสารสนเทศ.  2546 : ออนไลน) 
  ความหมายของการประยุกตใชเทคโนโลย ี     

  การประยุกตและนําเทคนิควธิีการ แนวความคิด อุปกรณเครื่องมือใหมๆ มาใชเพ่ือ
ชวยแกปญหาในการปฏิบตังิานทั้งดานการขยายงานและการปรบัปรงุคุณภาพงาน  มีการลงทุนใน
มนุษยและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองคกร (โปรซอฟท คอมเทค.  2547 :  ออนไลน)     
การผลิต การใช การพัฒนาสื่อสารมวลชน(สื่อสิ่งพิมพ  วิทยุโทรทัศน)  เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คอมพวิเตอร อินเทอรเน็ต มัลติมีเดีย) โทรคมนาคม(โทรศัพท เครือขายโทรคมนาคมและสารอื่น ๆ) 
เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2546 : ออนไลน) 
 สรุปไดวา การประยุกตใชเทคโนโลยี   หมายถึง การประยุกตและนําเทคนิควธิีการ 
แนวความคิด อุปกรณเครื่องมือใหม ๆ  มาใชเปนเครื่องมือเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูและสามารถ
นําไปชวยแกปญหาในการปฏิบตัิงานทั้งดานการปฏิบตัิงาน การขยายงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
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  ลักษณะการประยุกตใชเทคโนโลย ี

  การประยุกตใชเทคโนโลยี (Technology  application)  มี  3  องคประกอบคือ        
1) การใหบุคลากรเขาใจความสามารถของเทคโนโลยแีละรูถึงวิธีการใชประโยชน  2) มีการจัดหา
อุปกรณทางเทคโนโลยีมาใหบุคลากรไดใชในการเรียนรูตามความเหมาะสมขององคกร  3) มีการ
สนับสนุนใหบคุลากรใชอยางตอเน่ือง และมีการฝกหัด ซ่ึงขึ้นอยูกับแตละองคกร  (เสาวรส  บุนนาค. 
2543 : ออนไลน ; กาญจนา  เกียรติธนาพันธ.  2543 :187 ;  อางอิงจาก  Marquardt. 1996) 
ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกบัการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในปจจุบันโลกใหความสาํคัญ
กับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT)      เพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษา          ดังน้ันในยุคปฏรูิปการศึกษา ไดเรงพัฒนาการศึกษาใหการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพของคน เพ่ือใหคนไปพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเปน
เครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการชวยประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา      สงเสริมการเรียนรู
อยางตอเน่ือง   การเรียนรูตามอัธยาศยั ชวยจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ     
ชวยเพ่ิมความรวดเรว็แมนยาํในการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเรียกใชในกิจกรรมตาง ๆ  
ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยการเรียนการสอนจะตองสราง
ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ  ใหมีสมรรถนะและจํานวนเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน        
รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีไดตลอดเวลาและสิง่ที่จะตองเปน
ปจจัยสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (สงบ  ลักษณะ.  2545 : ออนไลน)          
ซ่ึงมี 4  องคประกอบ คือ 

  1. ครูสรางโอกาสในการใชเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู คือการทีค่รูออกแบบกระบวนการ
เรียนรูใหเอ้ือตอการทาํกิจกรรมประกอบการเรยีนรู แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เชน จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic)  เวบไซต (Web Sites)  ซอฟแวร (Software) สําเร็จรูป เปนตน 

  2. ครูและผูเรยีนจัดทําระบบแหลงขอมูลสารสนเทศเพือ่การเรียนรู   ปจจัยดาน
แหลงขอมูลสารสนเทศ (Information Sources)  ซ่ึงครแูละผูเรยีนควรชวยกันแสวงหาแหลงขอมูล
สารสนเทศทีมี่เน้ือหาสาระตรงกับหลักสตูรหรือสนองความสนใจของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวบรวมแหลงขอมูลสารสนเทศที่เปน ซอฟแวร (Software)   ชื่อของ เวบไซต (Web Sites)  รวมถึง
การลงทุนจัดซื้อ ซอฟแวร (Software)  จากแหลงจําหนาย การจางใหผูเชี่ยวชาญจัดทํา  หรือจัดทาํ
พัฒนาขึ้นมาเองโดยครูและนักเรียน 



  49 

 

  3. สถานศึกษาจัดศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู (Learning Resourcess 
Center)  ซ่ึงเปนตวัวัดสําคญัประการหนึง่ของสถานศกึษาที่จะสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูของครแูละผูเรยีน    เชน หองสมุด จนเกิดคําศัพทวา  หองสมุดเสมือน (Virtual Library)  
หรือ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library)   เปนตน 

  4. การบริการของกรมหรือหนวยงานกลางทางเทคโนโลยี  กรมตนสังกัดหรือ
หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีของสถานศึกษาดวยการบริการดาน
ขอมูลสารสนเทศ   เชน     จัดทําเอกสารรายเดือนรายงาน ซอฟแวร (Software) ในทองตลาด   
แจงชื่อ เวบไซต (Web Sites) ใหม ๆ  พรอมทั้งสารเนื้อหาโดยยอ จัดทําคลังขอมูลความรู 
(Knowledge Bank)  เพ่ือการเรียนรูในดานตาง ๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic)   เปนตน 

 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของฝาย
การพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา ตวัชีว้ัดที่มี
ระดับความสําคัญมากที่สุดไดแก มีการจัดระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในหนวยงานและภายนอก
หนวยงานที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ  และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการพยาบาลที่
สามารถ สืบคนขอมูลไดสะดวก ไดขอมูลถูกตอง ทันสมัย และจากการศึกษาผลการวิจัยดาน
เทคโนโลยทีี่นํามาใชสรุปไดวา  เทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญสาํหรับการจัดการความรูของ
องคกร การใชและความเขาใจเทคโนโลยีสูงจะทาํใหสามารถที่จะกาวล้ําหนาองคกรอ่ืนได  
 มารควารท (Marquardt. 1996)  ไดใหทศันะวา  องคกรจะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและเอือ้ตอการเรียนรู มีการจัดตั้งทีมเทคโนโลยสีารสนเทศ และมีการจัดอบรมบุคลากรให
สามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีการประยุกตใชเทคโนโลยีจาก
ฐานขอมูลที่มีอยู  เน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามซับซอน และใชเวลาสั้นในการรับขอมูลตาง 
ๆ  ผูรับบริการตางหันไปพ่ึงเทคโนโลยีดวยความคาดหวังวาจะไดสิง่ที่ดีและเพิ่มโอกาสการดูแล
สุขภาพที่ดี  การบําบัดรักษาและการใหการพยาบาลวิชาชีพตองสามารถใชเทคโนโลยีที่มีอยาง
ถูกตองเหมาะสมและมีการฝกทักษะอยางตอเน่ือง  จากความสําคัญดังกลาวสนับสนุนความสําคัญ
ของตัวชี้วัดความเปนองคกรแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชมุชนดาน
เทคโนโลยทีี่นํามาใชและเทคโนโลยีที่สนบัสนุน (ปวีณนุช  คําเทศ.  2545 : 126-127  ;  อางอิงจาก  
Marquardt. 1996)   

 สวนการศึกษางานวจัิยเรื่องเทคโนโลยวีาเปนระบบยอยขององคการ  องคการใช
เทคโนโลยใีนการสนับสนุนการทํางาน การสรางเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือ
ตาง ๆ  เพ่ือใหบุคลากรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  และการเรียนรูทัง้น้ีรวมถึงกระบวนการทาง
เทคนิค   ระบบและโครงสรางองคการที่ตองอาศัยความรวมมือ การแนะนําและการประสานงานและ
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แลกเปลี่ยนทกัษะทางดานความรูรวมกัน ไดแบงองคประกอบเปน 3 องคประกอบ คือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และอุปกรณอิเลคทรอนิกส  ทีช่วยในการปฏิบัติงาน  การให
บุคลากรไดเขาถึงเทคโนโลยีจะชวยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการทํางานมากยิ่งขึ้น   
และการศึกษาการพัฒนาตังบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในจังหวัดภาคใตดานตัวบงชี้รวมดานเทคโนโลยี สอดคลองกบัขอมูลเชิงประจักษ  สอดคลองกบั
แนวคิดของมารควารท (Marquardt : 1996 )  ที่กลาววาเทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรบั
การจัดการความรูขององคการ    และความเขาใจเทคโนโลยีเปนศาสตรและศลิปของการเรียนรู  
การคนพบ การสื่อสาร ขอมูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีนับเปนปจจัยที่สําคัญมาก
สําหรับปจจุบนั  เพราะองคการใดที่มีอํานาจทางเทคโนโลยีสงูจะทําใหสามารถกาวล้ําหนากวา
องคการอืน่  และยังสอดคลองกับแนวคิดของ  วรีะวัฒน  ปนนิตามัย (2543 : 80)  ที่เสนอแนะวา 
เทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญขององคการแหงการเรียนรู เน่ืองจากจะไดประยุกตใชในการปฏิบตัิงาน
ในการเรียนรูอยางทั่วถึง  เพ่ือใหมีการเก็บประมวล  ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  
สรางเครือขายสรางฐานขอมูลคอมพิวเตอร     สอดคลองกับแนวคดิของกรมวิชาการ (2544 : 22)  
ที่กลาววาการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนและ การปฏิบตัิงาน เปนแนวทางที่
ตองใหความสาํคัญ    และดําเนินการอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดสัมฤทธผิล  โดยเฉพาะสถานศึกษา  
ซ่ึงเปนหนวยปฏิบตัิโดยตรง  ตองเร่ิมจากการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
เทคโนโลยี  และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี    ดังน้ันผูบริหารและ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ควรใหความสําคญักับองคประกอบหลักดาน
เทคโนโลยใีหมากขึน้  จากผลการวิจัยพบวา  กลุมตวัอยางใหคาน้ําหนักองคประกอบในดาน
เทคโนโลยใีนตัวบงชี้ที่มีคะแนนองคประกอบสูงสุด คือ สถานศึกษาที่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีให
ทันสมัย  และพรอมสําหรับการปฏิบตัิงานและการเรยีนรูอยูเสมอ  อาจเปนเพราะในสภาพปจจุบัน 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใตซ่ึงมีสภาพโดยทั่วไปเหมือนกับภูมิภาคอ่ืน ๆ กลาวคือ  มี
งบประมาณสนับสนุนนอย  ขาดการสนับสนุนดานปจจัยใหม ๆ  โดยเฉพาะเทคโนโลยี และเปนไป
ไมตอเน่ือง  กลุมตวัอยางจึงเห็นวา ตวับงชี้น้ีมีคาน้ําหนักสูงกวาตวับงชี้อ่ืน ดังน้ันในการบริหาร
สถานศึกษา  องคประกอบดานเทคโนโลยีจึงควรใหความสนใจในเรือ่งการปรับปรงุพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับองคการใหได (สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธิ.์  2547 : 89,187;  อางอิง
จาก  วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  2543 : 80 ;  กรมวิชาการ. 2544 : 22 ;  Marquardt. 1996 : 158) 

 สรุปไดวา ลักษณะการประยุกตใชเทคโนโลยี หมายถงึ มีการจัดหาอุปกรณและปรบัปรงุ
เทคโนโลยใีหทันสมัยพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและการเรียนรูและติดตอสื่อสารใหเกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร       มีการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช
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เทคโนโลยใีนองคกร  มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยจัด
อบรมและใหความรูกับบุคลากรไดเขาใจความสามารถของเทคโนโลยีและรูถึงวธิีการใชประโยชน   
มีการจัดศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อสงเสรมิการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูมีฐานขอมูลที่สามารถ
สืบคนขอมูลไดสะดวก ถูกตอง ทันสมัย 
  2.4.3 การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)   

  วิสัยทศันมีความสําคัญตามบทบาท 4 ประการ  ดังตอไปน้ี   1) กอใหเกิดความรูสกึ
นาสนใจ  นาดึงดูด  กระตุนใหบุคคลเกดิความรูสึกผกูพัน เกิดความมุมานะ  พยายามปฏิบัตติาม
วิสัยทศันดวยความเต็มใจ  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  เพ่ือความกาวหนา  2) กอใหเกิดความหมายใน
ชีวติการทํางานและชวีติสวนบุคคล  ทํางานและมีชวีิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภาคภูมิใจ อุทิศ  
เสียสละและมุงคุณภาพของงานผลิต  การบริการ  การมีสวนใหผานการเพิ่มอํานาจ(Empowerment)  
3) ชวยกําหนดมาตรฐานของความเปนเลิศที่โดดเดน  4) เปนตัวเชื่อมความเปนอดีต  โดยเฉพาะปจจุบัน
เขากับอนาคตกาลได  (วีระวฒัน  ปนนิตามัย.  2544ข : 116-117 ;  อางอิงจาก  Nanus. 1992) 

  ความหมาย    

  วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544ข : 115) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “วิสัยทศัน” ดังน้ี   
  วิสัยทศัน คือ  ความสามารถที่จะรับรูบางสิ่งบางอยาง  โดยผานกระบวนการคิด   
การรับรู  การตระหนักรู  การสังเคราะหความคิด  สรางภาพฉายไปในอนาคต 

  วิสัยทศัน คือ  การสรางภาพของสมองที่มุงมองอนาคต  โดยเปนภาพที่สมจริงสมจัง  
นาเชื่อถือ  และนาสนใจ 

  วิสัยทศัน คือ  ภาพในอนาคตที่สะทอนใหเห็นถึงเปาหมาย ความหวัง  คานิยม   
ความเชื่อทีย่ดึถือขององคการ 
  วิสัยทศัน คือ  ภาพที่ชัดเจนที่บงบอกถึงภาวะในอนาคตที่พึงประสงค 
  วิสัยทศัน คือ  ขอความที่บงถึงปรัชญา  ความมุงหมายของการปฏิบตัิงาน 

  ดังน้ัน วิสัยทศัน หมายถึง  ผลของความคิดอาน  มีพ้ืนฐานจากกระบวนกรรม 
(Paradigm)  เปนผลรวมของความคิด คําพูด การกระทํา หรือโลกทัศนที่สมองบุคคลรับรู สรางภาพ 
(A Mental Image) ซ่ึง วีระวัฒน  ปนนิตามัย ใหความคิดเห็นวาวสิัยทัศนเปนผลผลิตของ จินตกรรม 
(Imagineering)  จินตนาการ  ความใฝฝน  ความคิดสรางสรรค  เล็งเห็นความเปนไปขางหนา จับ
กระแสความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เปนสวนหนึ่งของการคิดหนา (Foresight)  คดิหลัง (Backsight) 
และมองเขาไปในตนเอง (Insight)  เรียนรูจากคน  สถานการณ  สภาพแวดลอมจากขาวสาร  
ประสบการณ  สังเคราะห  รูเทาทันแนวโนม  วิวัฒนาการ  พัฒนาการ และวิจารณญาณตัดสินใจ
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ปฏิบตัิการอยางใดอยางหนึ่งขึ้นกอนถึงเวลาอันควร   ดังน้ันจินตกรรมดังกลาวเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไมมี  
ยังไมปรากฏ  ยังไมเกิด  แตอาจทําใหเกดิขึ้นในอนาคตได  เปนเครือ่งมือที่บอกทิศทางเพื่อมุงสู
เปาหมายที่ตองการ   เปนการคาดคะเนภาวะที่พึงประสงค ที่เปนไปได  เปนความคิดความเชือ่  
โดยมีคานิยมปรัชญาแฝงอยู 
  ความหมายของการมีวิสยัทัศนรวม  

  การเกิดความคิดเห็นรวมกนัของคนในองคกร  เพ่ือสนับสนุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซ่ึงรวมถึงพันธกิจ   และจะเปนแรงผลักดนัใหการปฏิบตัิงานมุงสูเปาหมายอยางมีเจตจํานงและมี
ความผูกพัน   การเนนการเรียนรูไปยังเรือ่งที่เปนทิศทางที่ตองการรวมกันทั้งองคกรตองตั้งอยูบน
พ้ืนฐานคานิยม  ปรญัญา  ความคิดและความเชื่อที่คลายคลึงกัน   จะสงผลใหมีการรวมกนัทํากิจกรรม
ที่มีจุดหมายเดียวกัน (พรธิดา  วิเชียรปญญา. 2547 : 95–99 ; อางอิงจาก  Marquardt; & Reynold. 
1994)   การสรางทัศนคติใหบุคลากรในองคกรมองเห็นภาพขององคกรในอนาคตรวมกันและมีความ
ตองการที่จะมุงไปในทศิทางเดียวกันเพ่ือใหองคกรบรรลเุปาหมาย  การมีวิสัยทศันรวมจะเกิดขึ้นได
และเปนที่ยอมรับของทุกคนในองคกรนัน้   จะตองมาจากการที่แตละคนรบัฟงและมีการแลกเปลี่ยน
วิสัยทศันของบุคคลเกี่ยวกบัสิ่งที่อยากจะทําและเปนสิง่ที่เปนไปได     ดังน้ัน องคกรแหงการเรยีนรู
จะตองเปนองคกรทีส่มาชิกทุกคนในองคกรไดรับการพฒันาวสิัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับ
วิสัยทศันรวมขององคกรเพื่อใหเกิดพลัง  การที่คนในองคกรเขาใจถึงการมีวิสัยทศันรวมจะทําให
บุคคลตั้งใจทีจ่ะปฏิบตัิหนาที่ดวยความเต็มใจ  และพรอมที่จะทําใหองคกรบรรลวุสิัยทัศนที่ตั้งไว  
(สาริน.  2547 : 12–14 ;  อางอิงจาก  Senge. 1990) วสิัยทัศนที่ทําใหองคกรมีประสิทธิภาพควรจะ
เปนสิ่งที่ไดจากการรวมเอาวิสัยทศันของคนอื่น ๆ  ในองคกรมาไวดวยกัน เม่ือทุกคนรวมกันแชร 
และสรางใหเปนอันเดียวกนั เทากับวาพวกเขาไดถูกเชื่อมตอดวยแรงบันดาลใจ ที่จะทําใหเปาหมาย
ที่ตั้งไวรวมกนัประสบความสําเร็จ (ผูจัดการรายสัปดาห.  2548 : ออนไลน)  
  สรุปไดวา  การมีวิสัยทศันรวม หมายถึง  การสรางทัศนคติใหบคุคลในองคกรมองเห็น
ภาพขององคกรในอนาคตรวมกันและเปนที่ยอมรับของทุกคนในองคกร  มีการรับฟงความคิดเห็น  
มีการแลกเปลีย่นวิสัยทัศนของบุคคลในสิ่งที่อยากทํา  มีการพัฒนาวิสยัทัศนของบุคลากรในองคกร 

  ลักษณะของการมีวิสัยทศันรวม 

  ปวีณนุช  คําเทศ.  (2545 : 124-125) จากการศึกษางานวิจัยดานองคประกอบของ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชมุชน  ดานการสรางวิสัยทศัน
รวม (Shared Vision) ผลจากการวิจัยพบวา  ผูเชีย่วชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา ตวัชีว้ัดความ
เปนองคกรแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนในดานการสรางวิสัยทศันรวม   
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ตัวชี้วัดที่มีระดับความสําคญัมากที่สุดมี  2 ตัวชี้วัดคือ 1) พยาบาลวชิาชีพมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและแนวทางการแกไขปญหาในหนวยงาน  2) พยาบาลวิชาชีพมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย ปรัชญา วิสัยทศัน พันธกิจของหนวยงาน   และตวัชีว้ัดที่มีระดับ
ความสําคัญรองลงมา คือ พยาบาลวิชาชีพยอมรับในวิสัยทศันเรื่องการพัฒนาดานความรู และทักษะ
ของหนวยงาน และพยายามสรางสรรคความสําเร็จใหกับหนวยงานตลอดเวลา   และไดสรุป
ผลการวิจัยดานการมีวิสัยทศันรวม พบวา พยาบาลวิชาชีพในฝายการพยาบาล ทราบเปาหมายของ
หนวยงาน รวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการ พยาบาลวิชาชีพสามารถ
ปรับเปลี่ยนวสิัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับหนวยงาน     การกําหนดวิสัยทศันรวม    มีการ
แลกเปลี่ยนวสิัยทัศนกบัเพ่ือนรวมงาน  แสดงวาพยาบาลวิชาชีพในฝายการพยาบาลมีมุมมองที่
พรอมจะเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูจุดมุงหมายเดยีวกัน (เจริญสขุ  ภาวศิริพงษ : 2542) ทั้งนี้จากใน
ปจจุบันโรงพยาบาลของรฐัทกุแหงทัว่ประเทศกําลงัพัฒนาคุณภาพบริหารโดยนํากลยทุธ ตางๆ มาใช
ในการพัฒนาคุณภาพบริหาร  ไดแก  การนําระบบประกันคุณภาพ (H.A.) กิจกรรมคิวซี (Q.C.)  
กิจกรรม 5 ส ซ่ึงการนําระบบคุณภาพมาใชพัฒนาคุณภาพบริการ ทําใหบุคลากรทกุฝายตองรวมกัน
กําหนดเปาหมาย และทศิทางการดําเนินงานวิสัยทศัน  พันธกิจองคกร เพ่ือใหการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน  จึงถือไดวาการสรางวิสัยทัศนรวมขององคกร   จะตองพัฒนาจากบุคลากรในองคกร
ที่รวมกันพัฒนาใหเกิดขึ้น  ดังน้ันจึงเปนองคประกอบสําคัญที่องคกรแหงการเรียนรูจะตองใหบุคลากร
ทุกคนในองคกรไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร  ซ่ึงจะ
สนับสนุนใหเกดิความกาวหนาของหนวยงานภายใตจุดมุงหมายเดียวกนั  สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง
การรับรูความเปนองคกรแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร  
ดานการมวีิสยัทัศนรวม (Shared Vision)   ผลการศึกษาพบวาเปนการสรางทัศนะของความรวมมือ
กันอยางยึดม่ันของคนในองคกร   เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตและความตองการที่จะมุงไปสูความ
ปรารถนารวมกันทั่วองคกร  เปนการที่คนทุกคนมีความตระหนักและเขาใจในความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นขององคกร  มีมุมมองรวมกันเกี่ยวกับปรากฏการณแหงความเปลี่ยนแปลงและอนาคตของ
องคกร  เพ่ือชวยใหคนเกิดการยอมรับยินยอมพรอมใจและใหขอผกูพันตอจุดมุงหมายในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคกรที่ตองการตอบสนองตอความเปลีย่นแปลง  องคกรแหงการเรียนรู
จะตองเปนองคกรที่ทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทศันของตนใหสอดคลองกับวิสยัทศันรวมขององคกร 
ซ่ึงจะสนับสนนุใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังตอการเปลี่ยนแปลง และ
ความกาวหนาตอไปภายใตจุดหมายเดียวกันของคนทัง้องคกร  เม่ือทุกคนในองคกรมีวิสัยทศันรวม
แลว  จะตองมีการสื่อใหรับรูในระดับตั้งแตระดับสูงถึงระดับลาง วาองคกรมีวิสัยทศันอยางไร 
เปาหมายคืออะไร    และจะตองซึมซาบลงไปในความคิดของทุกคนในองคกรเพื่อใหบรรลเุปาหมาย
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ขององคกร   ขอเสนอแนะงานวิจัยของ บบุผา พวงมาล ีไดเสนอแนะองคประกอบดานการสราง
วิสัยทศันรวม (Shared Vision)  ไววาควรจะไดมีการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่แตกตางออกไป เน่ืองจากการพัฒนาองคกรใหกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูยอมจะ
มีปจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของมากมาย   เชน  นโยบาย โครงสรางองคกร   บุคลากร  รูปแบบการ
บริหารงาน  วฒันธรรมองคกร  ที่จะเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู  เพราะถามีแนวคิดโดยไม
ปรับสวนอ่ืนใหมีความสอดคลองกันการจะกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอาจจะไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร (บุบผา  พวงมาลี.  2542 : 32-34) 

 สรุปไดวา  ลกัษณะการมีวสิัยทัศนรวม  หมายถึง    การมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการวางแผนและแนวทางการแกไขปญหาในหนวยงาน  มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย ปรัชญา วิสัยทศัน พันธกิจของหนวยงาน มีการยอมรับในวสิยัทัศนในการพัฒนาดาน
ความรูและทกัษะของหนวยงาน  ทราบเปาหมายของหนวยงาน  รวมมือรวมใจกนัทํางานเพื่อ
นําไปสูเปาหมายที่ตองการ  สามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทศันของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
หนวยงาน  มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทศันกบัเพ่ือนรวมงาน  หนวยงานมีการแถลงนโยบายหลัก 
นโยบายเพื่อนําไปปฏิบตัิ มีการทํางานเปนทีม มีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่นขอคิดเห็น 
  2.4.4  การมีวัฒนธรรมการเรียนรู ( Learning Culture) 

  วัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยนับแตอดีตถึงปจจุบัน  เปนวัฒนธรรมแหงจารีตนิยม 
กลาวคือ  การใหเน้ือหามากกวาการใหหรือกระบวนการการคนหาทางเลือกที่เหมาะสมและหลากหลาย  
เพ่ือพัฒนาสตแิละปญญาอันเปนจุดหมายปลายทางของการดําเนินชีวติ  ซ่ึงปรัชญาการเรียนรูของ
สังคมไทย  คอืการฝกปรือผูเยาวและ/หรือผูดอย ใหปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสูแบบแผนหรือจารีต ที่
คนรุนกอนกําหนดขึ้นเปนทฤษฎีหรือบรรทดัฐาน  เพ่ือสรางอัตลักษณผูเยาวใหสอดคลองกับคนสวน
ใหญ  เพ่ือแสดงตนวาเปนผูรวมสายพันธ รวมพงศ  รวมเผา เปนพวกเดียวกัน เปนเชื้อชาติเดียวกัน        
ในกระบวนการเรียนรูแบบจําไดหมายจํา ตองอาศัยความทรงจําและการเอาอยางเปนตัวแจงนบัขดี
ความสามารถ ใครจําไดดี จํานวนมาก เลยีนแบบไดครบถวน ไมนอกรีด นับวาเปนคนเกง มีความรู
และมีโอกาสสูง  วัฒนธรรมการเรียนรูแบบจําไดหมายรูจึงกลายเปนจารีต เปนวิถแีละพลังของระบบ
วิธีคิด จนตกผลึกเปน “วัฒนธรรมการเรยีนรูแหงสยาม”  ซ่ึงเปนอัตลักษณของศกึษาศาสตร ทัง้ที่
เปน “ศาสตรชาวบาน” และ “สันดานศึกษาแหงชาต”ิ วัฒนธรรมแบบจําไดหมายรู ยอมเปนคุณูปการ
อยางยิ่งสําหรับสังคมมนุษยที่ดําเนินชีวติอยู เพียงแตการสัมผัสสัมพันธกับสมาชกิและโลกภายนอก
ในพ้ืนที่และเวทีที่แตละคนอาศัย ในเขตแดน เพราะเรื่องที่ตองรับรูและปะทะไมซับซอนและมากเกิน
ขีดความจําทีจ่ะคนหา  จากผลึกภูมิปญญาของสังคมแหงตน  แตละยุค  การสื่อสารไรพรหมแดน
และยุคโลกาภวิัตน มีสิ่งทีต่องสัมผัสสัมพันธมากเกินทีส่มองผูใดจะจําไดหมายรู   จึงตองใช
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กระบวนการเรียนรูที่ตอง “อาศัย การจัดการ”  ดวยสตปิญญาใหเสมือนตนทุนที่พรอมจะปรับใชได
ทุกสถานการณ (สุธิวงศ  พงศไพบลูย.  2545 : 20-23)   วิถีแหงการเรียนรูเปนสิ่งที่ประเสรฐิที่สุด
สําหรับมนุษย   สังคมไทยเปนสังคมที่ใชอํานาจหรืออํานาจนิยม  วิถสีังคมไทยใหมจึงควรปรับ
วัฒนธรรมอํานาจไปสูวัฒนธรรมการเรียนรู   ควรจะตองเขาใจพื้นฐานและแนวทางปฏิบัตเิพ่ือมุงสู
การมีวัฒนธรรมการเรียนรู (กองบรรณาธกิาร.  2546 : ออนไลน) 
  ความหมายของการมีวฒันธรรมการเรียนรู 

  การใชความรู  การสรางความรู   การเรียนรูรวมกันในปญหา การหาทางออกรวมกัน
ขององคกรเพื่อการพนวิกฤต (ความหมาย : ออนไลน) มีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การศึกษา สุขภาพ ศาสนา การสื่อสาร การวิจัย (กองบรรณาธิการ.  2546 : ออนไลน)  มีการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง  มีการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดในงานที่ทําอยูเสมอ และมีการเรียนรูใหมากกวาหรือ
อยางนอยเทากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์.  2547 : 36) 

  ลักษณะของวัฒนธรรมการเรียนรู 

  ลักษณะของวฒันธรรมการเรียนรู มี 5  ลักษณะ ดังตอไปน้ี (กองบรรณาธิการ.  2546  
: ออนไลน) 
  1. การมีฉันทะในความรู  หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงในจิตสํานึก จากสํานึกแบบ
อํานาจนิยมไปสูจิตสํานึกแหงการเรียนรู  ฉันทะเกิดจากการมีกัลยาณมิตรชกันํา เชน  พอ แม ครู-
อาจารย การไดอานหนังสือดี ๆ  อยางหลากหลาย จากหองสมุด การมีการแสดงความรูทางศลิปะ 
วัฒนธรรม  ประวตัิศาสตร จากพิพิธภัณฑ  การสงเสริมการอาน และการสรางบรรยากาศแหงการ
ถกแถลงความรูตาง ๆ  เปนเครื่องมือใหเกิดฉันทะแหงความรู 
  2. มีความสามารถในการสรางความรู   การเรียนรูโดยเนนการทองจําความรูเกา ๆ 
ทําใหขาดความรูที่เหมาะสมในการใชงาน การทํางาน การศึกษาเรียนรูตองสามารถสรางความรูใหม
ใหเหมาะแกการใชงาน  การไมสรางความรูใหมทําใหประเทศไทยตองไปซื้อความรูจากตางประเทศ
ในราคาที่แพงมาก ตองเปนทาสทางปญญาของผูอ่ืน  การสรางความรูเปนเรื่องสําคัญ  การสราง
ความรูคือการวิจัย  วิเคราะห  สังเคราะหองคความรู ควรทําใหเปนวถิีชีวติ 

  3. การใชความรูในการดํารงชีวติและการทํางาน  สังคมไทยเปนสังคมที่ใชความเห็น
มากกวาใชความรู  ความรูที่เปนความจริงทําใหเห็นตรงกันไดงาย กวาความคิดเห็นซึ่งจะทําใหเกิด
ความขัดแยงมากในการทํางาน ดังน้ันตองใชการสรางความรู การเรยีนรู และการใชความรู ความรูที่
ไดจากการวิจัยจะตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับการทํางานจริง 
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  4. ไดประโยชนจากการใชความรู   การใชความรูสงผลใหเกิดประโยชนที่หลากหลาย 
เชน ความสําเร็จในสิ่งยาก  และการมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากรนอยแตไดผลมาก  งานราชการ
สวนใหญสญูเสียงบประมาณ และทรัพยากรมหาศาล แตทํางานไดผลนอย เพราะขาดการใชความรู  
  5. มีความสขุจากกระบวนการเรยีนรูทัง้หมด  การมีฉนัทะในความรู  การสามารถสราง
ความรูไดเอง  การใชความรู และการไดประโยชนจากการใชความรู  ลวนทาํใหเกิดความสุขใจ ทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน  เม่ือมีความสุข และเกิดฉนัทะ คนก็จะกลับไปหาการเรียนรูซ่ึงเปนวงจรตอเน่ืองกนั 

 วัฒนธรรมการเรียนรู    เกี่ยวกับบรรยากาศขององคกรตองสนับสนุน   สรางเสริมใหเกิด
การเรียนรู  มี  6  ลักษณะ  ดังตอไปน้ี (เจนเนตร  มณีนาค; และ คนอ่ืน ๆ.  2546 : 111–114) 

  1. องคกรพัฒนาความเขาใจสภาพแวดลอม    มีทีมอาวุโสใชเวลาคดิเกี่ยวกับอนาคต   
มีการใชที่ปรึกษาและคนจากขางนอก 

  2. มีระบบทีท่าํใหเกิดความมั่นใจวาสามารถคนหาความชํานาญและประสบการณได 
เม่ือตองการ  มีเครือขายทีข่ามขอบเขตองคกรเพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญ 

  3. มีขอผูกมัด (Commitment)  ในการเรยีนรูและพัฒนาบุคคลซึ่งไดรับการสนับสนนุ 

จากผูบริหารระดับสูง ผูคนทุกระดับ จะไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูอยางสม่ําเสมอ   
  4. ความคิด  การสรางสรรคและความสามารถในการจนิตนาการถูกทําใหมีขึ้น
เพ่ือที่จะไดนําไปใชและพัฒนา  
  5. มีบรรยากาศของการเปดใจและไวใจ   ทุกคนสามารถไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
ความคิด  กลาพูดกลาแสดงออก  เพ่ือกอใหเกิดการกระทําที่ทาทาย 

  6. มีการเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูจากสิ่งที่เคยผิดมากอน 

  แจ็ค เวลซ ผูบริหารบรษิัทจีอี  กลาววา องคกรแหงการเรียนรูทุกแหงจะมีลักษณะบาง
ประการทีเ่หมือนกันในดานวัฒนธรรมการเรียนรู  มี 4 ลักษณะ ดังตอไปน้ี (เอ. เครมส.  2547 : 87-88) 

  1. มีการแบงปนขอมูลและพนักงานสามารถรูขอมูลได  ผูบริหารในองคกรที่มีวัฒนธรรม
แหงการเรียนรูจะไมเก็บสถติิและขอมูลตาง ๆ ไวเปนความลับ แตจะใหพนักงานสามารถเขาถึง
ขอมูลไดเพ่ือผูจัดการและพนักงานจะไดมีขอมูลอางอิงเหมือน ๆ กัน 

  2. เนนและใหคุณคากับการเรียนรู  องคกรแหงการเรียนรูใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมและการเรียนรู  
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  3. ไมมีการลงโทษเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว สําหรับวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู  ความผิดพลาดที่เกดิจากการทดลองทําสิ่งใหม ๆ เปนเรื่องรบัได  สิ่งสําคัญคือตองเรียนรู
จากความผิดพลาดที่เกิดขึน้เพ่ือองคกรจะไดไมผิดซ้ํา 
  4. คาดหวังใหทุกคนเรียนรูอยูเสมอ  การเรียนตองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร  
หรืออาจกลาวไดวาตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเปนกิจวัตร   ไมใชเรียนเปนครั้งคราว 
ผูบริหารมีหนาที่สื่อสารใหพนักงานรับรูและทําใหดูเปนตัวอยาง 
  มารควารท และ เรยโนลดส (Marquardt; & Reynolds) กลาวถึงบรษิทัแหงการเรียนรู
ระดับโลก (The Global Learning Company) เกี่ยวกบัวฒันธรรมการเรียนรูขององคกร (Corporate 
Learning Culture)  วาเปนบรรยากาศทีส่งเสริมการทดลองทําสิ่งใหม ๆ  แมจะเสี่ยงตอความ
ผิดพลาดบางก็ตาม  ซ่ึงการวัดผลความสาํเร็จของการเรียนรู พิจารณาจากการบรูณาการความคิด
ทั้งหมดขององคกรเขาดวยกนั  วัฒนธรรมองคกรตองชวยใหเกิดการเรยีนรูทีต่ระหนกัถึงตนเอง  การ
ใครครวญ และการสรางสรรค    สงเสริมใหมีการเรยีนรูจากประสบการณ  โดยเปดโอกาสใหคนมสีวน
รวมในการกาํหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลบั  รวมทั้งใหโอกาสในการพฒันาตนเอง
แกทุกคน   เชน  มีหลกัสตูรการอบรม  สัมมนา  มีอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง   มีครูฝกพีเ่ลี้ยง  และ
ศูนยขอมูล   เพ่ือใหเกิดนสิยัการเรยีนรูจากทุกอยางในการทํางานรวมทั้งตองมีการสนับสนนุดานขวัญ
กําลังใจและการเงนิจากองคกรอยางจริงจัง   (พรธิดา  วเิชียรปญญา.  2547 : 95 – 99 ;  อางอิงจาก  
Marquardt; & Reynolds. 1994) 

  สรุปไดวา ลักษณะการมีวฒันธรรมการเรียนรู หมายถึง  การมีคานยิม  ความเชื่อ  ธรรม
เนียมปฏบิัตแิละการฝกฝนที่ชวยเสรมิพฤติกรรมการเรียนรู     รวมทั้งมีบรรยากาศที่สงเสริมการ
ทดลองทําสิ่งใหม ๆ   สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ  โดยเปดโอกาสใหคนมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับ   สรางบรรยากาศใหคนเกิดการเรียนรูใน
ดานกลาแสดงออก กลาลอง กลาเปดเผย  ชื่นชม ยกยองผูที่มีลักษณะการเรียนรู  ผูนําตองแสดง
นิสัยการเรียนรู   การใหโอกาสในการพฒันาตนเองแกทุกคน  มีการจัดหลักสูตรการอบรม   สัมมนา   
ฝกการประชมุอยางนักเรียนรู    มีอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง  มีครูฝกพี่เลีย้ง และศูนยขอมูล  
เพ่ือใหเกิดนิสยัการเรยีนรูจากทุกอยางในการทํางานรวมทั้งตองมีการสนับสนุนดานขวัญกําลังใจและ
การเงินจากองคกรอยางจริงจัง 
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3.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ประพันธ  หาญขวาง  (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาองคการแหงการเรียนรู เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาองคการและทรัพยากรมนุษยขององคกรในอนาคต  ผลการศกึษาพบวาการ
พัฒนาคนในองคการใหเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาอยางตอเน่ือง เครือ่งมือที่สําคัญที่สุดในการ
พัฒนาคือการเรียนรูขององคการและการเรียนรูของบุคคลในองคกร  ที่จะทําใหองคการและบุคลากร
ในองคกรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ลือชัย  พันธเจริญกิจ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาองคการตามแนวคดิ
องคการแหงการเรียนรู  กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)  เพ่ือวิเคราะหศักยภาพใน
การพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู  ผลการศึกษาพบวาธนาคารไทยพาณิชยมีศักยภาพและ
ลักษณะในการที่จะสรางและพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในระดับมาก  แตยังมีจุดออนคือ
ผูบริหารระดบัลางและผูปฏิบัตยิังไมสามารถมองเห็นภาพรวมและนําไปปฏิบตัิใหเกิดผลตามแนวคิด
ดังกลาวไดทนัและเปนไปตามความคาดหวงัของผูบริหารระดับสูง 
 วรนาถ  แสงจนัทร  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาแนวคดิและวธิีการสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในองคกร : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน)       ผลการศึกษาพบวาธนาคารไทยพาณิชยใหความสําคญักับการเรียนรูคอนขางมาก 
ในระยะแรกจะใหความสําคญักับพนักงานในระดับผูบริหารใหเรียนรูแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู
กอน  จากนั้นจึงขยายแนวคิดไปสูพนักงานทุกระดบัและใหเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป  เปดโอกาส
ใหเรียนรูดวยตนเอง      จัดแหลงวิทยาการให   และแนะนําเทคโนโลยีของอินทราเน็ต (Intranet)    
มาเสริมสรางการเรียนรูใหมากขึ้น 
 อภันตร ี รอดสุทธิ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสําคญั
กับความเปนไปไดในทางปฏบิัตขิองแนวคดิองคกรแหงการเรยีนรู : กรณีศึกษาโครงการจตุสัมพันธ 
ธนาคารไทยพาณิชย (จํากัด) มหาชน  ผลการศึกษาพบวา พนักงานทีเ่ขารวมโครงการจตสุัมพันธมี
การรบัรูความสําคัญและความเปนไปไดในทางปฏิบตัขิองแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูในระดับมาก  
และพบวาพนกังานกลุมที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรมีีการรบัรูความสําคัญของแนวคิดองคกรแหง
การเรียนรูต่าํกวากลุมที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และความสมัพันธระหวางการรบัรูความสําคัญ
และความเปนไปไดในทางปฏิบัตขิองแนวคิดองคกรแหงการเรยีนรูโดยรวมของพนักงานมีความสัมพันธ
ในระดบัปานกลาง  แตการรบัรูความสําคญัและความเปนไปไดในทางปฏิบตัใินเรื่องความเปนบุคคลที่
รอบรู (Personal Mastery) พบวามีความสัมพันธในระดับต่ํา 
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 บุบผา  พวงมาลี  (2542 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาการรบัรูความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวาความเปนองคกร
แหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับสูง 
และเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการเปนบุคคลที่รอบรูอยูในระดบัปานกลาง   การสรางวสิัยทศัน
รวมอยูในระดับสูง    ความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 
สังกัดกระทรวงสาธารณสขุและสงักัดสํานกังานตํารวจแหงชาติอยูในระดับสูง     ความเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดทบวงมหาวิทยาลยัอยูในระดับปานกลาง   และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวาสังกัดกรุงเทพมหานครดานการเปนบุคคลที่รอบรู   การสรางวิสัยทศันรวม
อยูในระดับปานกลาง  สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิดานการสรางวิสัยทศันรวมอยูในระดับสูง 
ดานการเปนบุคคลที่รอบรูอยูในระดับปานกลาง    สังกัดกระทรวงกลาโหม ทุกดานอยูในระดับสงู     
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานการเปนบุคคลที่รอบรู การสรางวิสยัทัศนรวมอยูในระดับสูง   และ
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทกุดานอยูในระดับปานกลาง 
 กาญจนา   เกียรติธนาพันธ  (2543 : 185)  ศึกษาบรรยากาศองคกรที่เอ้ือตอการพัฒนา
ไปสูองคการแหงการเรียนรู ของกองสาธารณสุขภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือวัดระดับการรับรูบรรยากาศ องคการและพฒันาไปสูองคการของการเรียนรู 
รวมทั้งเปนการแนะนําแนวคิดเรื่อง องคการแหงการเรียนรูเพ่ือการประยุกตใช จากการศึกษาพบวา  
บุคลากรกองสาธารณสุขภูมิภาคสวนใหญ      มีการรับรูบรรยากาศองคการในระดบัปานกลาง  เปน
บรรยากาศแบบอบอุนและสนับสนุน  ในขณะเดียวกัน ทุกมิติของบรรยากาศองคการที่ศึกษา  ลวนมี
ผลตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูทั้งสิ้น พรอมทั้งเห็นวา  การรับรูผลงานและรางวัล  เปน
มิติที่มีความสัมพันธสูงสุดตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
(p<0.001) และพบวา การประยุกตใชเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนองคการเปนองคประกอบทีมี่
คาเฉลีย่สูงสุดในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู   นอกจากนี้ อายุ และสถานะทางตําแหนงที่
ตางกัน มีการรับรูตอการพฒันาไปสูองคการแหงการเรียนรูที่แตกตางกันดวย       แมวาบรรยากาศ
องคการจะมีความสําคัญตอการเรียนรู และมีผลตอการพัฒนา ดังกลาวแลวกต็ามยังพบวา  ผูบริหาร
มีสวนสาํคัญยิง่ตอการกําหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบรรยากาศองคการ  เน่ืองจาก
เปนภาระทีต่องอาศัยความมุงม่ัน  ตั้งใจจริง  ความรวมมือ  รวมใจ และใชเวลา เพ่ือใหเกิดการ
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนจากการเรียนรู เกิดความพอใจในการเรียนรูรวมกันและภายใต
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยเทานั้นจึงจะสงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถพัฒนา
ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูได 
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 สถาพร   แถวจันทึก  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความรูและทักษะของพยาบาลในการ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคกลาง   เพ่ือ
ศึกษาระดับความรูและทักษะดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของพยาบาล  ปจจัยดานความรูและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปญหาในการใชและขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรบัปรุง
พัฒนา  ดานเทคโนโลยีกลุมพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิัตใินโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคกลาง ผล
การศึกษาพบวา  ความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับต่ําเกือบทกุดาน  
โดยต่ํามากดานคอมพิวเตอรฮารดแวร (Computer Hardware)    สวนทักษะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับต่ําทุกดาน  โดยต่ํามากในเรื่องทักษะการใชโปรแกรม
วิเคราะหทางสถิติ  ปจจัยทีมี่ความสัมพันธกับความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศของพยาบาลไดแก  
ประสบการณการใชคอมพวิเตอร  ประสบการณการเรยีนหรืออบรมการใชคอมพวิเตอร  ระดับ
การศึกษาและการมีเครื่องมือคอมพิวเตอรสวนตวั  สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกบัทักษะ   ไดแก  
ประสบการณการใชคอมพวิเตอร ประสบการณการเรยีนหรืออบรมการใชคอมพวิเตอร   จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรในโรงพยาบาล  จํานวนคอมพิวเตอรในจุดงานที่ปฏิบตัิ  ระดับการศึกษาและการ
มีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว  ขอเสนอแนะ  กระทรวงสาธารณสุขควรดําเนินการตามนโยบายการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนใหจริงจัง  ผูบริหารโรงพยาบาลควรสนบัสนุน ฮารดแวร  
ซอฟแวร (Hardware,  Software)  ใหพยาบาลเขารวมอบรมการใชงานคอมพิวเตอรที่จัดขึ้นทั้งใน
โรงพยาบาลและหนวยงานภายนอก สถาบันการศึกษาควรจัดวชิาคอมพิวเตอรเปนวิชาบังคับใน
หลักสูตรพยาบาล    
 เสาวรส  บุนนาค  (2543 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ
กับความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลและศึกษาตัวแปรบรรยากาศองคการที่
รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาลตามการรับรูของฝายการ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวาความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับสูง  คาสหสัมพันธระหวาง
บรรยากาศองคการโดยรวมกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05        ตวัแปรที่รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล 
โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร  ไดแก  การทํางานเปนทีม  การสนับสนุนในการปฏิบตังิาน  
ความรับผิดชอบในงาน      การเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
ซ่ึงรวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 42  
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 สําลี  เก็งทอง.  (2544 : บทคัดยอ)   ไดศกึษาคุณลักษณะการเปนบคุคลแหงการเรียนรู
ของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5        ผลการศึกษาพบวา  
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง โดยดานมีความกระตือรือรน
และมีความสนใจที่จะเรียนรูจากแหลงความรูตาง ๆ  และรูจักตั้งคาํถาม เพ่ือหาเหตุผล มีคาเฉลีย่สงูสุด 
รองลงมาตามลําดับ ไดแก ดานสามารถสรุปประเด็นการเรยีนรู   และประสบการณดวยตนเองไดอยาง
ถูกตองและนําไปใชในชีวติประจําวันได   ดานสามารถเลือกใชวิธกีารแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร 
เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และดานมีนิสัยรักการอาน   และคนควาหาความรู  สามารถใช
หองสมุด  แหลงความรู   หรือสื่อตาง ๆ  ทั้งในและนอกโรงเรยีน   มีคาเฉลีย่ต่าํสุด   
 ปวีณนุช  คําเทศ  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพฒันาตัวชี้วัดความเปนองคกรแหง
การเรียนรู ของฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน   ผลการศึกษาพบวาองคประกอบของการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู ของฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย 8 องคประกอบ 
คือ 1) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ประกอบดวยตวัชีว้ัด 7 ตวัชีว้ัด 2) ดานการเปนบุคคลที่รอบรู 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 3) ดานแบบแผนทางความคิด ประกอบดวยตวัชีว้ดั 8 ตัวชีว้ัด 4) ดาน
การสรางวิสัยทัศนรวม ประกอบดวยตวัชีว้ัด 4 ตวัชีว้ัด 5) ดานการคิดอยางเปนระบบ ประกอบดวย
ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 6) ดานเทคโนโลยทีี่นํามาใช ประกอบดวยตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 7) ดานบรรยากาศ
องคกร ประกอบดวยตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 8) ดานการบริหารองคกร ประกอบดวยตวัชีว้ดั 7 ตัวชีว้ัด 
 พร  ภิเศก  (2546 : บทคัดยอ)    ไดศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคการโรงเรียนเหลา
สายวิทยาการของกองทัพบก และศึกษาผลของวัฒนธรรมองคการ  กลุมตวัอยางงานวิจัยไดแก 
อาจารยจํานวน 382 คน  ซ่ึงมีประสบการณในการปฏิบตัิงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป  ในโรงเรียน
เหลาสายวิทยาการของกองทัพบก   จํานวน 21  แหง  แบบสอบถามเปนแบบประเมินคา  สถิติใน
การวิเคราะหคือการวิเคราะหอิทธิพล (Path Analysis)    ผลการศึกษาพบวา ลักษณะวัฒนธรรม
องคการโรงเรียนเหลาสายวทิยาการของกองทัพบกเปนวัฒนธรรมแบบผสมระหวางวัฒนธรรมแบบ
ครอบครวั วฒันธรรมแบบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา วฒันธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบ
การตลาด โดยวัฒนธรรมเดนที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคอื  วัฒนธรรมแบบราชการ  สวนวัฒนธรรมอ่ืน ๆ
ที่มีการปฏิบตัใินระดบัรองลงมาคือ    วัฒนธรรมแบบการตลาด    วัฒนธรรมแบบครอบครวั และ
วัฒนธรรมแบบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
 สุรพงศ   เอ้ือศิริพรฤทธิ์  (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจงัหวัดภาคใต   ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่
เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดภาคใตประกอบดวย 5  องคประกอบหลัก   ดังนี้ องคการ  ภาวะผูนํา  การเรียนรู  การบริหาร
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จัดการความรูและเทคโนโลยี     ตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต       ประกอบดวยตัวบงชี้ทีเ่ปนองคประกอบหลักรวม   5  องคประกอบ 
เรียงลําดับตามน้ําหนักองคประกอบจากมากไปนอยดังน้ี คือ การเรียนรู  การจัดการความรู  องคการ  
ภาวะผูนํา และเทคโนโลย ี

 3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 การดเนอร และ บารบารา  (Gradner; & Barbara.  2003 : Online) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนรัฐบาล กรณีศึกษาโรงเรยีนรัฐบาลขนาดกลางเพื่อสํารวจ
พฤติกรรมดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลาง   โดยศึกษาดานการนํา
แนวคิดความเปนองคกรแหงการเรียนรูไปใชในโรงเรียน จะเปนปจจัยสําคัญตอการประสบ
ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา    งานวิจัยเปนแบบการวิจัยเชงิคุณภาพ  โดยเลือกศึกษาจาก
โรงเรียนของรฐับาลขนาดกลางทําการสํารวจเบื้องตนในกลุมบุคลากร  การสัมภาษณ และการ
สังเกต  แบงกลุมประชากรศกึษาเปน  2  โปรแกรมการศึกษาตอ  1 โรงเรียน  เน่ืองจากแตละ
โปรแกรม บุคลากรมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน  การศึกษางานวิจัยพบวา  กลุมหน่ึงมีการรับรู
บทบาทของโรงเรียนในฐานะที่เปนองคกรแหงการเรียนรู และอีกกลุมหน่ึงไมมีการรับรู   กลุมที่ไมมี
การรับรูมีผูนําที่มีลักษณะดูภูมิฐาน เปนที่เคารพแตไมสามารถถายทอดวิสัยทศันใหบุคคลในองคกร
เขาใจได  ไมใชโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูซ่ึงกันและกนั แตใชวธิีการใหขอมูล    กลุมที่มีการรบัรู 
ผูบริหารมีลักษณะเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงผลสะทอนกลับและทบทวนการทาํงานเปนทีม  
 เคมเพิล และ สกอต (Kemple; & Scott. 2003 : Online ; citing  Lei thwood, et. al. 
2001)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรบัรูของครแูละครูใหญในระดบัมัธยมดานการเปนองคกรแหงการเรยีนรู    
เพ่ือทําการประเมินวัฒนธรรมและภาวะผูนําของโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยใชตวัอยางจากการรับรู
ของครู  ตัวแปรดานวัฒนธรรมและภาวะผูนําเปนตวับงชี้แรกที่จะแสดงวา  โรงเรียนนั้นไดมีการรับรู
จากครูและครใูหญวาเปนองคกรแหงการเรียนรูหรือไม (Lei thwood, et. al. 2001)    โดยมี
วัตถุประสงคในการวิจัยในการศึกษา  5  ดาน  คือ  รายดานที่ 1   ดานสิ่งที่ทําใหครูใหญคิดวา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู         รายดานที่ 2  ดานสิ่งที่ทําใหครู  คิดวา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู  รายดานที่ 3 ดานโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดตางกันจะ
มีการรับรูองคกรของตนในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ตางกัน  โดยใชการศึกษาขอมูลแบบ
สัมภาษณ เก็บขอมูลจากครูใหญ   รายดานที่ 4   ดานโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดตางกันจะมีการรับรู
องคกรของตนในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรูทีต่างกัน โดยใชการศึกษาขอมูลแบบสัมภาษณ 
เก็บขอมูลจากครู    รายดานที่ 5  ดานครูใหญกับครมีูความคิดเห็นที่ตางกันโดยศึกษาจากรายดาน
ขอที่  3–4   จากงานวิจัยสรปุไดวา   รายดานที่ 1 และรายดานที่ 2  ใชการวิเคราะหทางสถติิโดยใช
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คาเฉลีย่ทีไ่ดจาก 2 ตวัแปรดานวัฒนธรรม และภาวะผูนํา และใชตารางแจกแจงความถี่   รายดานที่ 3 
และรายดานที ่4  เปนการศกึษารายดานตามขอ 1 และ  2  โดยแยกตัวแปรและใชการทดสอบคาที 
(t–test)  ดานที่ 5  คาเฉลี่ยของแตละตวัแปรมาเปรียบเทียบระหวางคําตอบของครูใหญกับครูโดยใช
การวิเคราะหทางสถิติทดสอบคาที (t–test) และ ตารางแจกแจงความถี่    จากการศึกษางานวิจัย
พบวา  ครูใหญมีการรบัรูวาโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวา ครู  ไมวาโรงเรียนจะมีขนาด
แตกตางกัน     และครูในโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเลก็มักจะมองวาโรงเรียนของตนเปนองคกร
แหงการเรียนรูมากกวาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ   
 ไลน และ ไฮสเอนเย  (Lin; & Hsienyi.  2004 : Online)   ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษา
องคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือเขาใจความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการทีใ่ชในองคกรแหงการเรียนรูและสถานศึกษา  โดยศึกษาการรับรูดานลักษณะ
ของสถานศึกษา ดานที่เกี่ยวของกับกระบวนการและการพัฒนาสถานศึกษาของบุคลากร โดยเนน
เพ่ือศึกษาการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกบับทบาทขององคกรในฐานะทีเ่ปนองคกรแหงการเรียนรู และ
การรับรูดานการพัฒนาสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจและศึกษาทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับองคกร
แหงการเรียนรูและการพัฒนาสถานศึกษา จากบทความและงานวิจัย และศึกษาจากกรอบแนวคดิ 
และคําถามในงานวิจัย  ตวัแปรที่ศึกษา  ตัวแปรตนคือ ลักษณะของสถานศึกษา  ตัวแปรตามคอื 
การตอบสนองของสถานศกึษาในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรู   โดยใชวธิีศึกษาจากการออก
แบบสอบถาม  การวิเคราะหโดยใชสถติิเชิงพรรณนา และการวิเคราะหคาสหสัมพันธและสมการ
ถดถอย  การศึกษางานวิจัยครั้งน้ี เปนการศกึษาทีต่อเน่ืองจากการศกึษาในระดับชัน้ประถมศกึษา  
ผลการศึกษาวจัิยพบวา   บุคลากรใหความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษามากกวาบทบาทการเปน
องคกรแหงการเรียนรู  
 อบู ติน และ อับดุลลาร  มูฮัมมัด  (Tineh; & Mohammad. 2003 : Online.  ; citing  
Bass; & amp, Avolio. 2001  ;  Wyckoff. 1998)    ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสํารวจความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําของครูใหญและการปฏบิัตขิองครูตามกฎขององคกรแหงการเรียนรู  5  ประการ        
เพ่ือสํารวจความสัมพันธระหวางการปฏบิัติงานของครูใหญและครู      โดยใชแบบสอบถามและ
ขอมูลจากโรงเรียนประถมศกึษาขนาดกลางจํานวน   144  โรง   เกี่ยวกับภาวะผูนํา (Bass & amp , 
Avolio. 2001)  และการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Wyckoff. 1998)  นํามาวิเคราะหโดยใชการหา
แบบถดถอย  การหาคาสหสัมพันธแบบ Pearson  และการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบใชคาการ
ทดสอบคาที (t–test)   จากการศึกษาวจัิยพบวา  ความเปนผูนําของครูใหญ  เพศของครูใหญ  เพศ
ของครู  จํานวนปที่สอน  มีผลตอคาความแปรปรวนของการปฏิบัตงิานของครู คิดเปนรอยละ  34  
ภาวะผูนํามีผลคิดเปนรอยละ 32  ตัวแปรตนไมไดแสดงวามีนัยสําคัญทางสถติิ  ในขณะที่สิ่งทีมี่
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นัยสําคัญทางสถิติ คือ การปฏิบตัติอกันของครูใหญกบัครู  ครใูหญที่มีลักษณะทนุนิยมจะมีความสัมพันธ
ในเชิงผกผันกบัการปฏิบตัิงานของครู       และการตรวจสอบความแตกตางระหวางครูในระดับ
ประถมศึกษาจะตางกันตามวิสัยทศัน      การคิดอยางเปนระบบ    และครใูนโรงเรยีนประถมศึกษา
มีความพึงพอใจที่จะปฏบิัตติามกฎขององคกรแหงการเรียนรู  5   ประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี   มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนเตรียมทหาร   ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การจัดกระทําขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  

ปพุทธศักราช  2549    จํานวน  525  คน 
กลุมตวัอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  คือ ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ปพุทธ 
ศักราช  2549  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี; และ มอรแกน  (Krejcie; &  
Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางอยางต่ํา 226 คน และผูวิจัยเพ่ิมขนาดกลุมตัวอยางอีกรอยละ 10  
ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  250 คน    จากนั้นทําการสุมเพ่ือใหไดจํานวนตัวอยางดังกลาวดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) จากรายชื่อโดยใชหนวยงานเปนชั้น 
(Strata) ในการสุมตามสัดสวน รายละเอียด  ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  จําแนกตามหนวยงาน 

 
            หนวยงาน   ประชากร                     กลุมตัวอยาง 
 

  หนวยงานฝก – ศึกษา      269   128 
  หนวยงานสนับสนุนการศกึษา            256   122 

                  รวม       525   250 

 
 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   เปน  แบบสอบถาม   เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ซ่ึงแบงออกเปน  2 ตอน   ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  4 ดาน คือ 1. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู   2. การประยกุตใช
เทคโนโลยี     3. การมีวิสัยทัศนรวม    4. การมีวัฒนธรรมการเรียนรู       เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale)  มี 5 ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง   นอย และนอยที่สุด   
 

3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนในการพัฒนาเครือ่งมือ 
 1.  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  ความหมาย จากเอกสาร  ตํารา บทความ อินเทอรเนต 
(Internet)  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 2.  นําขอมูลจากขอ  1.  มาสรางแบบสอบถามวัดลักษณะความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารแบบมาตราสวนประมาณคาของ ลิเคิรท (Likert’s  Scale)        
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ซ่ึงพัฒนามาจาก เอกสาร    ตํารา   บทความ   งานวิจัย ( บุบผา พวงมาลี.  2542 ;  ปวีณนุช คําเทศ. 
2545 ;  สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธิ.์  2547 ; เสาวรส บุญนาค.  2543 ;  สําลี เก็งทอง.  2544) 
 ข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 1.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ    เพื่อพิจารณาแกไขประเด็นให
มีความถูกตองครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพทเฉพาะที่ศึกษา  พรอมทั้งตรวจสํานวน
ภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
 2.  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน    ตามรายชื่อภาคผนวก ค   
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content  Validity)    และลงความเห็นวา
แบบสอบถามแตละขอตรงตามเนื้อหาที่จะวัดหรือไม  มีความชัดเจน และครอบคลุมนิยามตัวแปร    
ภาษาถูกตองชัดเจนหรือไม   มาตรวัด (Scale) ที่ใชเหมาะสมหรือไม      
 3.  นําแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งในเรื่องภาษา   และเนื้อหา 
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน  เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่มีความครอบคลุมตามนิยาม
ศัพทและมีความถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น  เม่ือนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลวนําไป
ทดลองใช (Try–out)  กับขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน   30 คน  แลวนําคะแนนจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อม่ัน (Reliability)   ของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรูปดวยการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient)  ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ 0.95  และไดคาความเชื่อม่ันดานบุคคลแหงการเรียนรู 0.79    ดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี 0.88   ดานการมีวิสัยทัศนรวม 0.76  และดานการมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 0.85 
 

4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังน้ี 
4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือขอความรวมมือ 

ไปยังโรงเรียนเตรียมทหาร    ถึงผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อออกหนังสือสั่งการไปยัง
หนวยขึ้นตรงใหขาราชการที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม    โดยผูวิจัยนําหนังสือไปให
ดวยตนเอง 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร 
ที่เปนกลุมตัวอยาง  พรอมทั้งใหขอมูลพ้ืนฐานเรื่องคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
และชี้แจงรายละเอียดการตอบแกหัวหนาหนวยเพื่อชี้แจงผูใตบังคับบัญชาที่เปนกลุมตัวอยางใน
การตอบแบบสอบถามเขาใจ  และนัดวันรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน และรับคืนดวยตนเอง 
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4.3 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  จากแบบสอบถามที่ 

สงไปจํานวนทั้งสิ้น  250 ชุด   ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 244 ชุด เปนแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณจํานวน 239 ชุด  คิดเปนรอยละ  95.60  จากแบบสอบถามจํานวน  250 ชุด  
 

5 การจัดกระทําขอมูล 
 ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลดังน้ี 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1  ใหรหัสของตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก หนวยงาน    ระดับชั้นยศ   
และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
 2.  แบบสอบถามตอนที่ 2  ตรวจใหคะแนนคําตอบแสดงความคิดเห็นของขาราชการ
โรงเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนเตรียมทหารในแตละขอ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   ใหคะแนน  1 เม่ือตอบในชอง ระดับความเปนจริงนอยที่สุด 
   ใหคะแนน  2 เม่ือตอบในชอง ระดับความเปนจริงนอย 
   ใหคะแนน  3 เม่ือตอบในชอง ระดับความเปนจริงปานกลาง 
   ใหคะแนน  4 เม่ือตอบในชอง ระดับความเปนจริงมาก 
   ใหคะแนน  5 เม่ือตอบในชอง ระดับความเปนจริงมากที่สุด 
  

6 การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. นําผลคะแนนที่ไดมาหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1.1  แบบสอบถาม  ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไปของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  ไดแก  หนวยงาน    ระดับชั้นยศ  ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage)  เสนอ
เปนตารางประกอบความเรียง  สวนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ดําเนินการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน      นํามากําหนดกลุม โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยแบบอิงกลุม 
(Norm reference) (X)  ±  0.5SD  แบงเปน   3  กลุมดังน้ี (วิเชียร  เกตุสิงห.  2538 : 8-11) 
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    มีคานอยกวา 8.50             หมายถึง    ระยะเวลาการปฏิบัติงานนอย   
    มีคาระหวาง 8.51 – 18.28   หมายถึง    ระยะเวลาการปฏิบัติงานปานกลาง    
    มีคาตั้งแต  18.29  ขึ้นไป     หมายถึง    ระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก    
  1.2  แบบสอบถาม ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะความเปนองคกรแหง
การเรียนรูของโรงเรยีนเตรียมทหาร  4  ดาน    ทําการวเิคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลีย่( X ) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม   เพ่ือเสนอเปนตารางประกอบ
ความเรียง  สวนการแปลความหมายใชเกณฑคาเฉลี่ยของวิเชียร  เกตสุิงห (2538 : 8-11)  ดังนี้ 

1.00-1.49 หมายถึง ความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด 
1.50-2.49 หมายถึง ความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับนอย 
2.50-3.49 หมายถึง ความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 
3.50-4.49    หมายถึง ความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 
4.50-5.0      หมายถึง ความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด 

2. เปรียบเทียบคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียนเตรียมทหารดังน้ี  
  2.1 สมมติฐานขอ 1 และ ขอ 2 ทําการทดสอบคาท ี(t–test)  
  2.2  สมมตฐิานขอ 3 ทําการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
เม่ือพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ   ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Sheffe’s Method)  

 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี   ผูวิจัยใชสถิติ  ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
 1.1  คารอยละ (Percentage) 

   1.2  คาเฉลี่ย (Mean) 
   1.3  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ     

2.1 คาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอ (Corrected Item to Total  
Correlation)    

2.2  คาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบบั และรายดานดวยการหา 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 
 



  70 

 

3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  การทดสอบคาที (t–test)   ทดสอบสมมติฐาน  ขอ 1, 2  
  3.2  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA)  ทดสอบ
สมมติฐาน  ขอ 3   และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s 
Method)



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาคุณลักษณะความเปน
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ไดกระทําตามลําดับความมุงหมายของการวิจัย
ที่กําหนดไวดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอตางๆ ในการวเิคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 n  แทน จํานวนขาราชการที่เปนกลุมตัวอยาง 
 X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

 t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 

 F  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 

 df  แทน ระดับชั้นความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS  แทน คาเฉลีย่ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

 *  แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 

 **  แทน คานัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล 
 ผลการวเิคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งน้ี   ผูวิจัยได
วิเคราะหและนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําอธิบายตามลําดับดังน้ี 
 1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกบัคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนเตรยีมทหาร 
 3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีม
ทหารจําแนกตามตวัแปรหนวยงาน  ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
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ผลการวเิคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ตอนที่ 1  มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ โดยจําแนกตาม
หนวยงาน  ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  ผลการวิเคราะหปรากฏในตาราง 3 

 

ตาราง 3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามหนวยงาน  ระดับชั้นยศ  
      และ ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

 

 

 จากตาราง  3  พบวา ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานฝก–ศกึษา  
คิดเปนรอยละ 50.21    และปฏิบตัิงานในหนวยงานสนบัสนุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 49.79   
ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารอยูในระดับชั้นยศนายทหารประทวนคดิเปนรอยละ 50.63 และอยูใน
ระดับชั้นยศนายทหารสัญญาบัตรคิดเปนรอยละ 49.37  ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารมีระยะเวลา
การปฏิบตัิงานนอย คิดเปนรอยละ 39.33  มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานมากคิดเปนรอยละ 38.08    
และมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานปานกลาง คดิเปนรอยละ 22.59  ตามลําดับ 

  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตวัอยาง (n = 239) 

    จํานวน ( คน )         รอยละ 

1. หนวยงาน 
1.1 หนวยงานฝก - ศึกษา   120  50.21  
1.2 หนวยงานสนบัสนุนการศึกษา   119  49.79 

2. ระดับชั้นยศ 
2.1 นายทหารสัญญาบัตร    118  49.37 
2.2 นายทหารประทวน    121  50.63 

3. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
3.1 นอย      94  39.33 
3.2 ปานกลาง       54  22.59    
3.3 มาก       91  38.08 
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ตอนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีม
ทหารของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวเิคราะหคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร 
โดยการวิเคราะหคาเฉลีย่  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายดานและรวมทุกดาน 

ดังปรากฏในตาราง 4 
 ผูวิจัยนําคะแนนคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารของ
กลุมตวัอยางเปนรายดานและรวมทุกดาน  มาคํานวณหาคาเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 
ตาราง 4  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะความเปนองคกร 
      แหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร โดยรวมและจําแนกเปนรายดาน 
 

 

 
           X  S.D.   แปลผล 
 
1.  ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู   3.35 0.51 ปานกลาง 
2.  ดานการประยุกตใชเทคโนโลย ี   3.74 0.60 มาก 

3.  ดานการมีวิสัยทศันรวม    3.58 0.56 มาก 

4.  ดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรู   3.45 0.65 ปานกลาง 
 

   รวม    3.53 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 4  พบวา  คุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียม
ทหาร โดยรวมมีระดับความเปนจริงอยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี และ ดานการมีวิสัยทัศนรวม มีระดับความเปนจริงอยูในระดับมาก  สวน
ดานการมีวัฒนธรรมการเรยีนรู และดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีระดับความเปนจริงอยู
ในระดับปานกลาง 
 

 

 

       ความเปนองคกรแหงการเรียนรู   ระดับความเปนจริง 
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ตอนที่ 3   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรยีนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  จําแนกตามหนวยงาน  
ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  มีดังนี ้

สมมตฐิานที่ 1  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร    
4  ดาน  ตามความคิดเห็นของขาราชการที่ปฏบิัติหนาที่ในหนวยงานตางกัน   แตกตางกนั 
 การทดสอบเพือ่การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลีย่และคาความ
เบีย่งเบนมาตรฐานของคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  
ใน 4 ดาน คือ ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ดานการประยกุตใชเทคโนโลยี ดานการมี
วิสัยทศันรวม และ ดานการมีวัฒนธรรมการเรยีนรู   โดยรวมและรายดานตามความคิดเห็นของ
ขาราชการทีป่ฏิบัตหินาทีใ่นหนวยงานตางกัน ระหวางหนวยงานฝก-ศึกษา และ หนวยงาน
สนับสนุนการศึกษา   โดยการทดสอบดวยคาที (t-test) ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  การเปรียบเทียบคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   
      จําแนกตามหนวยงานของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรวมและรายดาน   
             
                                หนวยงาน 
 คุณลักษณะความเปนองคกร   หนวยงานฝก-ศึกษา       หนวยงานสนับสนุน  
    แหงการเรียนรูของ                               การศึกษา         t            
    โรงเรียนเตรยีมทหาร               (n= 120)              (n=119) 

            X        S.D.      แปลผล         X        S.D.       แปลผล 

 

1. ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  3.38 0.48 ปานกลาง 3.33 0.54 ปานกลาง     0.771  

2. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี  3.69 0.63 มาก 3.79 0.57 มาก                     -1.285  

3. ดานการมีวิสัยทัศนรวม    3.65 0.56 มาก 3.51 0.55 มาก 1.933*   

4. ดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรู  3.49 0.65 ปานกลาง 3.41 0.66 ปานกลาง 0.968  

 รวม     3.55 0.50 มาก 3.51 0.50 มาก 0.659  

 * มีนัยสาํคัญทางสถติิ  ที่ระดับ   .05 
 จากตาราง 5 พบวา   คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   
4  ดาน    ตามความคิดเห็นของขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน     
เม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานการมีวิสัยทัศนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยนายทหาร
หนวยงานฝก-ศึกษามีความคิดเห็นสูงกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา 
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 สมมติฐานที่ 2  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร   
4 ดาน  ตามความคิดเห็นของผูที่มีระดับชั้นยศตางกนั แตกตางกนั 
 การทดสอบเพือ่การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลีย่และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร   4 
ดาน  คือ     ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู     ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี     ดานการมี
วิสัยทศันรวม และดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรู  โดยรวมและรายดานตามความคิดเห็นของ
ขาราชการที่มีระดับชั้นยศตางกัน ระหวางนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน  โดยการ
ทดสอบดวยคาที (t-test)  ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6  การเปรียบเทียบคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   
      จําแนกตามระดับชั้นยศของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหาร โดยรวมและรายดาน 

             
                 ระดับชั้นยศ 
คุณลักษณะความเปนองคกร  นายทหารสัญญาบัตร       นายทหารประทวน  

    แหงการเรียนรูของ                                                              t 
    โรงเรียนเตรยีมทหาร       (n= 118)                        (n=121) 

          X      S.D.      แปลผล        X        S.D.      แปลผล 

 
1. ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  3.43 0.49 ปานกลาง 3.27 0.52 ปานกลาง  2.457** 

2. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี  3.82 0.60 มาก 3.65 0.60 มาก              2.234** 

3. ดานการมีวิสัยทัศนรวม    3.76 0.53 มาก 3.40 0.54 ปานกลาง  5.233** 

4. ดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรู  3.64 0.61 มาก 3.26 0.64 ปานกลาง  4.720** 

     รวม    3.67 0.47 มาก 3.40 0.50 ปานกลาง  4.279**  

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .01 

 จากตาราง 6   พบวา  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียม
ทหาร  4 ดาน โดยรวมและรายดานตามความคิดเห็นของขาราชการที่มีระดับชั้นยศตางกัน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ    โดยรวมคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตามความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบตัรมากกวานายทหารประทวน    และรายดานพบวา
คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตร        
ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี ดานการมีวิสัยทัศนรวมและ
ดานการมีวัฒนธรรมการเรยีนรู มากกวานายทหารประทวนทุกดาน       
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 สมมติฐานที่ 3  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร   
4 ดาน  ตามความคิดเห็นของผูที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานตางกัน แตกตางกัน 

 การทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ใน 4 ดาน  
คือ  ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี  ดานการมีวิสัยทศันรวม 
และ ดานการมวีัฒนธรรมการเรียนรู  โดยรวมและรายดานตามความคิดเห็นของขาราชการที่มี
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานตางกัน นอย  ปานกลาง และ มาก โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One–Way ANOVA)  ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7  การเปรียบเทียบคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร   
      จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตัิงานของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรวมและรายดาน   
             
               ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 คุณลักษณะความเปนองคกร       นอย                ปานกลาง                    มาก 
      แหงการเรียนรูของ           (n= 94)                        (n=54)                                   (n = 91) 
    โรงเรียนเตรียมทหาร       
      X        S.D.    แปลผล     X        S.D.    แปลผล              X          S.D.    แปลผล 
 

1. ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 3.32 0.46 ปานกลาง 3.31 0.54 ปานกลาง 3.40 0.52      ปานกลาง 

2. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี 3.72 0.57 มาก  3.68 0.61 มาก  3.78 0.62 มาก 

3. ดานการมีวิสัยทัศนรวม   3.59 0.52 มาก  3.47 0.59  ปานกลาง 3.62 0.56      มาก 

4. ดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรู 3.49 0.63 ปานกลาง 3.23 0.66 ปานกลาง 3.53 0.64      มาก 

     รวม   3.53 0.46 มาก  3.42 0.51 ปานกลาง 3.58 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 7  พบวา คุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียม
ทหาร  4 ดาน โดยรวมตามความคิดเห็นของขาราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานตางกัน 
พบวา ขาราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานนอย และมาก  มีระดับความเปนจรงิอยูในระดับ
มาก     สวนขาราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานปานกลาง มีระดับความเปนจรงิอยูในระดับ
ปานกลาง  และเม่ือพิจารณาในแตละชวงของระยะเวลาการปฏบิตัิงานในแตละดาน ไดผลดังนี ้

 1. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  ตามความ
คิดเห็นของขาราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอย มีระดับความเปนจริงโดยรวมอยูในระดับ
มาก    เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี และดานการมีวิสัยทศันรวม 
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อยูในระดับมาก     สวนดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรูและดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
อยูในระดับปานกลาง 

 2. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  ตามความ
คิดเห็นของขาราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานปานกลาง  มีระดับความเปนจรงิโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง     เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีอยูในระดับ
มาก     สวนดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู   ดานการมีวิสัยทศันรวม และดานการมี
วัฒนธรรมการเรยีนรูอยูในระดับปานกลาง 

 3. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  ตามความ
คิดเห็นของขาราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก มีระดับความเปนจริงโดยรวมอยูในระดับมาก   
เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี   ดานการมีวิสัยทศันรวม และ
ดานการมีวัฒนธรรมการเรยีนรูอยูในระดบัมาก  ยกเวนดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูใน
ระดับปานกลาง 
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ตาราง  8  การวเิคราะหเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน 
      เตรียมทหาร โดยรวมและรายดาน จํานวนตามระยะเวลาการปฏิบตัิงาน (n = 239) 

 
คุณลักษณะความเปนองคกร        

      แหงการเรียนรูของ        แหลงความ              df  SS  MS     F            

    โรงเรียนเตรยีมทหาร        แปรปรวน      
 

1.ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ระหวางกลุม 2  0.422 0.211  0.819  

       ภายในกลุม 236 60.754 0.257 

       รวม                   238 61.176 

2. ดานการประยกุตใชเทคโนโลย ี  ระหวางกลุม 2  0.403 0.201 0.554  

       ภายในกลุม          236 85.796 0.364 

       รวม                   238 86.199 

3. ดานการมีวิสัยทัศนรวม    ระหวางกลุม 2  0.807 0.404 1.292  

       ภายในกลุม 236 73.684 0.312 

       รวม                   238 74.491 

4. ดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรู  ระหวางกลุม 2  3.366 1.683 4.068*  

       ภายในกลุม          236 97.651 0.414 

       รวม                   238     101.017 

       ระหวางกลุม 2  0.899 0.449 1.798  

             รวมทัง้หมด    ภายในกลุม          236 58.995 0.250 

       รวม                   238 59.894 

 *  มีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05 

 จากตาราง 8  พบวา    คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
เตรียมทหาร   4 ดาน  โดยรวมตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่มี
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานตางกันไมแตกตางกัน    เม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานวัฒนธรรม
การเรียนรู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

 โดยผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนเตรยีมทหาร  ดานวัฒนธรรมการเรียนรู  ดังปรากฏในตาราง 9 
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ตาราง 9  การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรยีน 

      เตรียมทหาร ดานวัฒนธรรมการเรยีนรู  จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตัิงานของ 
      ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร    
 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน    x    นอย            ปานกลาง    มาก 
        3.49 3.23 3.53 
 
 นอย     3.49  -  .06    .09 
 
 ปานกลาง    3.23       -    .02*  
 
 มาก     3.53      -      -     - 
 
 *  มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05 
 
 จากตาราง 9     พบวา  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
เตรียมทหาร    ดานวฒันธรรมการเรยีนรูตามความคิดเห็นของนายทหารที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมากสูงกวานายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานปานกลาง สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 บทสรุปผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนเตรยีมทหาร  ผูวิจัยไดสรุปไวในแตละประเด็นตอไปน้ี 
 1. ความมุงหมายของการวจัิย 
 2. ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 8. อภิปรายผล 
 9. ขอเสนอแนะ 
 
ความมุงหมายของการวจิัย 
 ความมุงหมายทั่วไปของการวิจัยในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหง
การเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  โดยมีความมุงหมายเฉพาะในการศึกษาคนควา  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร     
4  ดาน ไดแก   การเปนบุคคลแหงการเรยีนรู    การประยุกตใชเทคโนโลยี  การมีวิสัยทศันรวม  
และการมีวัฒนธรรมการเรยีนรู   
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีม
ทหาร  4 ดาน ไดแก  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  การประยุกตใชเทคโนโลยี  การมีวิสัยทศันรวม     
และการมีวัฒนธรรมการเรียนรู    ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร 
จําแนกตามหนวยงาน  ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัย ไดแก ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ปพุทธศักราช 2549  
จํานวน  525 คน  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัด
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ปพุทธศักราช  2549  จํานวน 239 คน ซ่ึงไดมา
โดยใชหนวยงานเปนชั้น (Strata) ในการสุม     

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้น้ี  เปนการเก็บขอมูลจากขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร โดยใช
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลชุดเดียว ซ่ึงมีทั้งหมด  2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  
หนวยงานของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร   ระดับชั้นยศของขาราชการโรงเรยีนเตรยีม
ทหาร และ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร   ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check  List) 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating  Scale)   มี 5 ระดับ คือ  มากที่สุด    มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด  จํานวน  
40  ขอ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.95 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําเครื่องมือซ่ึงเปนแบบสอบถามทัง้ 2 ตอน ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับขาราชการ
โรงเรียนเตรยีมทหาร โดยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เพ่ือขอความรวมมือไปยังโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อใหขาราชการที่เปนกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม  โดยผูวิจัยนําหนังสือไปใหดวยตนเอง พรอมกับแบบสอบถาม  และชี้แจง
รายละเอียดการทําแบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจ รวบรวมแบบสอบถามจากจํานวน
กลุมตวัอยางได จํานวน 244 ชุด เปนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณจํานวน 239 ชุด  คิดเปน
รอยละ 95.60  จากแบบสอบถามทั้งหมดที่สงไปจํานวน  250  ชุด 
การจัดกระทาํขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล  นําแบบสอบถามที่รับคืนมา คัดเลอืกเฉพาะแบบสอบถามที่
สมบูรณและใหรหัสแบบสอบถามตอนที่ 1 คือ  รหัส หนวยงาน  ระดับชัน้ยศ และ ระยะเวลาการ
ปฏิบตัิงาน และตรวจใหคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2   
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  วิเคราะห
แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารโดยการแจกแจง
ความถี่ หาคารอยละ  เสนอเปนตารางประกอบความเรียง  แบบสอบถามตอนที่ 2  เกี่ยวกบั
การศึกษาคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  4 ดาน คือ 1. การ
เปนบุคคลแหงการเรียนรู  2. การประยุกตใชเทคโนโลยี  3. การมีวสิัยทัศนรวม 4. การมีวัฒนธรรม
การเรียนรูโดยการหาคาเฉลีย่ คาความเบีย่งเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดานและโดยรวม  เพ่ือ
เสนอเปนตารางประกอบความเรยีง การแปลความหมายใชเกณฑคาเฉลีย่ของวเิชยีร เกตุสงิห 
(2530 : 79-80)   สวนการเปรียบเทยีบคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
เตรียมทหารใชการทดสอบคาท ีกับหนวยงานและระดบัชั้นยศ   ทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวกบัระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ  
 
สรุปผลการวเิคราะหขอมูล 
 ผลการวเิคราะหขอมูลสรุปไดดังน้ี 

สรุปผลการวเิคราะหการศึกษาคณุลักษณะความเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
ของโรงเรียนเตรียมทหาร  4 ดาน พบวา 
  1.  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร ดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลย ี  ดานการมวีิสยัทศันรวม  และโดยรวมอยูในระดับมาก  สวนดานการมี
วัฒนธรรมการเรียนรู  และดานการเปนบคุคลแหงการเรยีนรู  อยูในระดับปานกลาง 
  2.  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวม
ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารทีป่ฏิบตัิหนาที่ในหนวยงานตางกันไมแตกตาง
กัน    เม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานการมีวิสัยทัศนรวมตามความคิดเห็นของนายทหารที่
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางกัน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนาย
ทหารหนวยฝก-ศึกษามีความคิดเห็นสูงกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา 
  3.  คุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวม
และรายดานตามความคิดเหน็ของขาราชการโรงเรยีนเตรียมทหารที่มีระดับชั้นยศตางกัน  แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรยีนรูโดยรวม
และรายดานทกุดานตามความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบตัรสูงกวา นายทหารประทวน        
  4.  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร
โดยรวม ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
ตางกันไมแตกตางกนั เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานวัฒนธรรมการเรยีนรูตามความคิดเห็นของ
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นาย ทหารทีมี่ระยะเวลาการปฏิบตัิงานมากสูงกวานายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
  
อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษา  ผูวิจัยขออภิปรายผลตามความมุงหมายและสมมติฐานทีไ่ดตัง้ไว
ดังตอไปน้ี 
 1. จากการวิจัย พบวา     การศึกษาคุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 
โรงเรียนเตรยีมทหาร  4 ดาน  โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
 ดานการประยกุตใชเทคโนโลยี อยูในระดบัมาก แสดงวา คุณลักษณะความเปนองคกร
แหงการเรียนรูของ โรงเรียนเตรียมทหารตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารที่
ปฏิบัติงานทั้งในหนวยงานฝก-ศึกษา และหนวยงานสนับสนุนการศึกษา ใหความสําคัญกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู (วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  2544ก : 202)  ตามแนวคิดของ
มารควารทและเรยโนลส ในการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน ใน
กระบวนการเรยีนรู การจัดเก็บ ประมวล ถายทอดขอมูลไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงพันธกิจ และ
จะเปนแรงผลกัดันให การปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายอยางเจตจํานง และมีความผูกพนั เนนการ
เรียนรูไปยังทศิทางทีต่องการรวมกันทั้งองคกร (พรธิดา  วิเชียรปญญา.  2547 : 95-99 ; อางอิง
จาก Marquardt; & Reynolds. 1994) โดยใชเทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญสาํหรับการ
จัดการความรูขององคกร การใช และความเขาใจเทคโนโลยีสูง จะทาํใหองคกรนั้น ๆ  สามารถที่
จะกาวล้ําหนาองคกรอ่ืนได (ปวีณนุช  คําเทศ.  2545 : 126-127)  ซ่ึงสถานศึกษาควรมีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัยและพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน และการเรียนรูอยูเสมอ  (สุรพงศ  
เอ้ือศิริพรฤทธิ.์  2547 : 89,187)    ดังน้ันการประยุกตใชเทคโนโลยี เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญมากในการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู (กาญจนา  เกียรตธินาพนัธ.  2543 : 
185)   
 ดานวิสัยทศัน  อยูในระดับมาก แสดงวาขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ไดเขาใจถึง
การมีวิสัยทศันรวม ตามแนวคิดของ เซ็งกี ที่กลาววา การมีวิสัยทศันรวมจะทําใหบุคคลตั้งใจที่
จะปฏิบตัิหนาที่ดวยความเต็มใจ และพรอมที่จะทําใหองคกรบรรลวุสิัยทัศนที่ตั้งไว (สาริน. 2547 
: 12-14 ; อางอิงจาก Senge. 1990)  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผน และ แนวทางการแกไขปญหาในหนวยงาน    การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
ปรัญญา วิสัยทัศน พันธกิจของหนวย    เปนตวัชีว้ัดทีมี่ระดับความสําคัญมากที่สดุ (ปวีณนุช  
คําเทศ.  2545 : 124-125)    
 ดานการมีวัฒนธรรมการเรยีนรู และดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูในระดับปาน
กลางนั้น  แสดงวาขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ยังไมมีโอกาสที่จะใชความรู  สรางความรู 
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ขาดการเรียนรูรวมกันในปญหาและหาทางออกรวมกันขององคกรเพื่อการพนวิกฤต 
(ความหมาย : ออนไลน)  อาจเปนเพราะวา มีการเรียนรูไมตอเน่ือง การตรวจสอบและการแกไข
ขอผิดพลาดในงานยังไมสมํ่าเสมอ และการเรียนรูยังไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้  ซ่ึง
เปนผลใหคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรูยังไม
เดนชัดในวัฒนธรรมองคกร   ทั้งน้ีเน่ืองจากลักษณะของงานที่มีลักษณะเฉพาะ  ทาํใหไมคอยมี
เวลาในการพฒันาตนเอง  ไมมีการอนุญาตใหลา  ไมมีคนทํางานแทน ไมมีเวลา ไมมีโอกาส ไม
มีความพรอมในการศึกษา ไมทราบแหลงขอมูล ไมมีเรื่องที่สนใจ ไมชอบและไมอยากทํา มีภาระ
ครอบครวั และงานประจํา ทําใหเหน่ือยมาก ตองการเวลาพักผอน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรเปนอยางยิง่ (บุบผา  พวงมาลี.  2542 : บทคัดยอ)  ดังน้ัน 
หนวยงานจึงตองพิจารณาตามความเหมาะสมและความสนใจของแตละบุคคลเปนคราว ๆ ไป   
 วัฒนธรรมขององคกรนั้น ๆ มีการสงเสริมใหมีการเรียนรู  อนุมัติใหลา ใหทุน ใหเวลา 
ใหโอกาส สงเสริมใหมีความพรอมในการศึกษา และ แนะนําใหทราบแหลงขอมูล   ดังน้ัน 
เพ่ือใหโรงเรียนเตรียมทหารมีวัฒนธรรมการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น โรงเรียนเตรียมทหารควรให
การสนับสนุนบุคลากรโรงเรยีนเตรยีมทหารใหมีคุณลักษณะดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
มากยิ่งขึ้น ใหเปนบุคคลทีใ่ฝเรียนใฝรู และสมารถใชศกัยภาพของตนเองอยางเตม็ที่ สนับสนุน
สงเสริมการศกึษาตอเน่ือง  จัดอบรมบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ เปดโอกาสใหเทา
เทียมกันทุกคน หาแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการอบรม ดูงาน นอกจากนี้ยังตองใหรางวัล และ
ขวัญกําลังใจในการทํางาน เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรยีนรูใหบุคลากรในองคกรเห็นความสําคญั 
และตระหนักถึงการเรียนรูดวยตนเอง  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงใหเทาทันกับยุคโลกาภิวัตน และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีม
ทหาร  4 ดาน ไดแก  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  การประยุกตใชเทคโนโลยี  การมีวิสัยทศันรวม  
และการมีวัฒนธรรมการเรียนรู  ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร จําแนก
ตามหนวยงาน   ระดับชั้นยศ และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกประเด็นการอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
  2.1  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหารโดยรวม
ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารทีป่ฏิบตัิหนาที่ในหนวยงานตางกันไมแตกตาง
กัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ขอ 1  แสดงวา นายทหารที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนเตรียมทหาร 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร พัฒนาวิธีการทํางาน และระบบงานขององคกรไปพรอม ๆ กัน ทําให
บุคลากรในโรงเรียนเตรียมทหารสามารถปรับตัว เรียนรู  ตอสังคมและการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
รวดเร็ว (กองบรรณาธิการ.  2546 : ออนไลน)   
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 เม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานการมีวิสัยทัศนรวมตามความคิดเห็นของนายทหารที่
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางกัน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนาย
ทหารหนวยฝก-ศึกษามีความคิดเห็นสูงกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา แสดงวา 
นายทหารหนวยฝก-ศึกษาม ีสวนรวม  มีการยอมรับ  มีการนําไปปฏิบัติ มีการกํากับดูแล  
นโยบาย วสิยัทัศน ของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ของโรงเรียนเตรียมทหาร 
มากกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน และแนวทางแกไขปญหาในหนวย  รวมกําหนดนโยบาย 
ปรัชญา วิสยัทัศน พันธกิจ จะเปนตวัสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีวิสัยทศันรวม (ปวีณนุช    
คําเทศ.  2545 : 124 -125) 
   ทั้งน้ีองคกรจะตองพัฒนาคุณภาพการบริหารโดยนํากลยุทธิ์มาพัฒนาคุณภาพบริหาร 
ไดแก  การนําระบบประกนัคุณภาพ  กิจกรรมคิวซี  กิจกรรม 5 ส  มาใชพัฒนาคุณภาพบริหาร 
ทําใหบุคลากรทุกฝายตองรวมกันกําหนดเปาหมาย  และทศิทางการดําเนินงาน   วิสัยทัศน 
พันธกิจองคกร เพ่ือใหการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงถือไดวาเปนการทําใหเกิด
วิสัยทศันของบุคลากรในองคกร (บุบผา  พวงมาล.ี  2542 : 32-34) 
  2.2  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร
โดยรวมและรายดานตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหารที่มีระดับชั้นยศ
ตางกัน  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01    ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิานขอ 1 
โดยคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมและรายดานทุกดานตามความคิดเห็น
ของนายทหารสัญญาบตัรสงูกวา นายทหารประทวน ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา การไดรับการเพิ่ม
อํานาจและความรับผิดชอบในงานเปนการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหนายทหารสัญญา
บตัรมีความสามารถในการเรียนรู    มีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองมากกวา         
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค และสามารถตดัสินใจแกปญหาไปสูระดับลางหรือผูปฏบิัติ (พรธิดา  
วิเชียรปญญา.  2547 : 95 – 99 ;  อางอิงจาก  Marquardt; & Reynolds. 1994) ทั้งนีอ้าจเปน
เพราะวา  ระดับชั้นของผูปฏิบัตงิานตางกันใหความสําคัญกบัการเรยีนรูแตกตางกนั (วรนาถ   
แสงจันทร.  2540 : บทคัดยอ) ผูบริหารระดับลาง และผูปฏิบตัิงานยังไมสามารถมองเห็น
ภาพรวมและนําไปปฏิบตัิใหเกิดผลตามแนวคิดและความคาดหวังของผูบริหารระดับสูงได     
(ลือชัย  พันธเจริญกิจ.  2540 : บทคัดยอ) 
  2.3  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร
โดยรวม ตามความคิดเห็นของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
ตางกันไมแตกตางกนั ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตฐิานขอ 3 แสดงวา นายทหารที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบตัิงาน ตางกัน  ไดเรียนรู มีการสื่อสาร เชื่อมโยงกัน รวมก ันปฏบิัติงานและพฒันาวธิีการ
ทํางานรวมกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นายทหารที่มีระยะเวลาการปฏบิัติงานตางกนั สามารถ



86 

ปรับตวั  เรียนรู และทํางานไปพรอม ๆ กันได (กองบรรณาธิการ.  2546 : ออนไลน) มีการใช
เทคโนโลยสีนบัสนุนการเรียนรู  มีการทํางานเปนทีม (วีระวัฒน ปนนิตามัย.  2544ก : 202) มี
วัฒนธรรมการเรียนรู  มีทีมอาวุโสใชเวลาคิดเกี่ยวกบัอนาคต มีการใชที่ปรึกษาและจากคน
ภายนอก (เจนเนตร  มณีนาค; และ คนอ่ืน ๆ.  2546 : 111–114)  
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานวัฒนธรรมการเรยีนรูตามความคิดเหน็ของนาย
ทหารที่มีระยะเวลาการปฏบิัติงานมากสงูกวานายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบตังิานปานกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  แสดงวา ระยะเวลาการปฏิบตัิงานตางกัน มีผลตอ
วัฒนธรรมองคกร (พร  ภิเศก.  2546 : บทคัดยอ)  ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา   นายทหารที่มี
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานมาก มีความสามารถในการสรางความรู ใชความรูในการดํารงชีวิตและ
การทํางาน ไดประโยชนจากการใชความรู มีขอผูกมัดในการเรียนรู ไดรับการสนับสนุนในการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ มีการเรียนรูจากประสบการณ มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีขวัญ
กําลังใจ และไดรับการสนับสนุน จากองคกรอยางจริงจัง (พรธิดา  วิเชียรปญญา.  2547 : 95-99 
; อางอิงจาก Marquardt; & Reynolds. 1994)  
  
ขอเสนอแนะ  
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1  จากการวิจัยที่พบวา    คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรง 

เรียนเตรียมทหาร ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร อยูใน
ระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรเปดโอกาส กระตุนใหบุคลากร ไดมีกิจกรรมที่สงเสรมิการมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  แสดงผลงานวชิาการ สิ่งประดิษฐใหม ๆ  ที่จะมีผลตอการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในหนวยงาน  สงเสริมการใชงานจากวารสาร บอรดวิชาการ คูมือการ
ปฏิบตัิงาน  สงเสริมใหบุคลากรไดมีเวทีทีส่ามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณขาว
เหตุการณตาง ๆ ไดอยางเปดเผย  โดยเนนการสงเสรมิบุคลากรทั้งหนวยงานฝก-ศึกษา และ
หนวยงานสนบัสนุนการศึกษา ทั้งในระดับนายทหารสญัญาบัตรและนายทหารประทวน 
  1.2  จากการวิจัยที่พบวา  คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนเตรยีมทหารดานการประยุกตใชเทคโนโลยขีองบุคลากรโรงเรียนเตรยีมทหาร อยูใน
ระดับมาก   ดังน้ันจึงควรดําเนินอยางตอเน่ืองเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรโรงเรียนเตรยีมทหาร เห็น
ประโยชนสูงสดุของการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องชวยในการทํางาน  ใชจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
และผลการเรยีนของนักเรียนเตรียมทหาร  และมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนนุบุคลากรใหใช
เทคโนโลยใีนการทํางาน        
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  1.3  จากการวิจัยที่พบวา    คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนเตรยีมทหารดานการมีวิสัยทศันรวมของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือเปรียบเทียบตามความคิดเห็นของนายทหารที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตางกัน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนายทหารหนวยฝก-ศึกษามีความคิดเห็น
สูงกวานายทหารหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  ดังน้ันจึงควรเปดโอกาสและสงเสริมใหบุคลากร
ในระดับชัน้ยศนายทหารประทวนไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และวสิัยทศันในที่
ประชุมสัมมนา    มีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบตัิงานเพื่อกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานภายในหนวยงาน และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ปรัชญา วิสยัทัศน พันธกิจ 
ของหนวยงาน   
  1.4  จากการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนเตรยีมทหารดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร อยูในระดับปาน
กลาง  เม่ือเปรียบเทยีบตามความคิดเห็นของนายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานมากสูงกวา
นายทหารที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
ดังน้ันจึงควรสงเสริม ใหขวญักําลังใจ และใหรางวลั แกผูปฏิบตัิงานทีมี่ผลงานดี เพ่ือสงเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู      สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร ไดทํางาน
รวมกัน ใหเกดิกระบวนการคิดวิเคราะห แลกเปลี่ยน เรียนรู และไดจัดโครงการที่เปนประโยชน
ในแงของการเรียนรูแกชุมชนและบคุลากรโรงเรียนเตรยีมทหาร 
 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

เตรียมทหารในดานอ่ืน ๆ ที่ยังไมไดศึกษาในครั้งน้ี เชน การคิดเชงิระบบ  การทํางานเปนทมี  
การจัดการเรียนรู ซ่ึงในการศึกษาลักษณะนี้อาจใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และใหเพ่ิม
แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหไดขอมูล แนวคิด เชิงลกึซึ้งนาจะชวยใหไดขอมูลที่ครอบคลุม 
และตรงตามสภาพจริงมากขึ้น  
  2.2  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารใหเปนองคกรแหงการ 
เรียนรู    เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาการบริหาร การจัดการ สงเสริมกิจกรรมฝก-ศึกษา  และ
สนับสนุนการศึกษา ใชพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สามารถผลติ
นักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพ 
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ  
      เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ดานการเปนบคุคลแหงการเรียนรู  จําแนกเปนรายขอ 
 
 
                การเปนบุคคลแหงการเรียนรู             ระดับความเปนจริง 
                        X      S.D.             แปลผล 
 

1. บุคลากรของ รร.ตท. มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค ทดลองทําสิง่ใหม ๆ  3.38 0.72  ปานกลาง 
2. บุคลากรของ รร.ตท. ใฝเรยีนใฝรู มีความมุงมัน่เพ่ิมประสทิธิภาพ  
   ในการเรยีนรูอยูเสมอ รวมทั้งมีความกระตือรอืรนในการเขารับการอบรม   
   หรือ ศึกษาตอ      3.65 0.65 มาก  
3. บุคลากร รร.ตท. นําความรูที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
    สัมมนาหรือการศึกษาตอ มาใชประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   ของตนเองได 3.42 0.73 ปานกลาง 
4. บุคลากร รร.ตท. ใชประโยชนจากวารสาร บอรดวิชาการ   
   คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเอง 3.22 0.77 ปานกลาง  
5. บุคลากร รร.ตท.มักติดตามขอมูลขาวสาร ผานทาง   
    สิ่งตีพิมพ (น.ส.พ.)   โทรทัศน   อินเทอรเน็ต 3.75 0.83 มาก   
6. บุคลากร รร.ตท. มักมกีารแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณขาว  
    เหตุการณตาง ๆ  ผานทางเว็บบอรดของ รร.ตท. มีการสนทนา 
    หารือกนัระหวางเวลาวาง    3.09 0.82 ปานกลาง   
7. บุคลากรของ รร.ตท. มีการเสนอผลงานวิชาการ การประดิษฐ  
    สิ่งใหมๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควาของตนเองตอบุคคลอืน่ได 2.72 0.86 ปานกลาง 
8. บุคลากรของ รร.ตท. พัฒนาตนเองจากการแลกเปลี่ยน เรยีนรู  
   และประสบการณการปฏิบัติงานกับผูรวมงาน 3.23 0.80 ปานกลาง 
9. บุคลากรของ รร.ตท. พัฒนาความรูของตนเองทันกับการ   
    เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 3.48 0.77 ปานกลาง 
10. บุคลากร รร.ตท. ใชความรูความสามารถในสาขาวิชาของตน  
     ในการทํางานรวมกับผูรวมงานไดอยางมีความสุข 3.58 0.79 มาก 

  รวม     3.35      0.51            ปานกลาง 
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ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ  
      เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีจําแนกเปนรายขอ 
 
 
                   การประยุกตใชเทคโนโลยี               ระดับความเปนจริง 
                             X           S.D.       แปลผล 
 
1. บุคลากร รร.ตท. เห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องชวย       
    ในการทํางาน 4.04 0.74 มาก 
2. บุคลากร รร.ตท. สามารถใชเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนในการทํางานได 3.85 0.75 มาก 
3. บุคลากร รร.ตท. ใชเทคโนโลยชีวยในการจัดเกบ็ขอมูล  
    สารสนเทศของ รร.ตท.ดานผลการเรียนของนักเรียน 
    เตรียมทหาร ดานภาพกิจกรรมของรร.ตท.อยางเปนระบบ 3.98 0.71          มาก 
4. รร.ตท. มีการจัดอบรมวิธีการใชสื่อ  อุปกรณทางเทคโนโลย ี      
    เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากร รร.ตท. 3.58  0.97          มาก 
5. รร.ตท. มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนนุบุคลากร รร.ตท.   
    ใชเทคโนโลยใีนการทํางาน 3.80 0.77          มาก 
6. บุคลากร รร.ตท. สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน แสวงหา สอบถาม/      
    แลกเปลี่ยนขอมูล กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก รร.ตท. 3.53 0.85           มาก 
7. รร.ตท. มีศูนยขอมูลสารสนเทศที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรู        
    บริการการศึกษา การเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรู ทางเทคโนโลยี แกบุคลากร 3.64 0.92          มาก 
8. รร.ตท.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เขาสูระบบฐานขอมูลเพ่ือการ     
    จัดเก็บขอมูลของหนวยงานไดอยาง ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 3.69 0.79          มาก 
9. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ รร.ตท.มีประโยชนตอการวางแผน      
    การติดตามผลการปฏิบัติงาน   และการจัดกิจกรรมของ รร.ตท. 3.80 0.78           มาก 
10. รร.ตท. จัดหาอุปกรณ เครือ่งมือ สื่อทางเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและ     
     มีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร  รร.ตท. 3.46 0.98 ปานกลาง 
 
         รวม                       3.74             0.60          มาก 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ  
      เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ดานการมีวิสัยทัศนรวมจําแนกเปนรายขอ 
 

 

                           การมีวิสัยทัศนรวม                               ระดับความเปนจริง 
                             X           S.D.   แปลผล 
 
1. บุคลากร รร.ตท. คิดวาตนเองมขีอผูกมัดในการดาํเนินการตาม   
   ปรัชญา  วิสัยทศัน  พันธกิจ นโยบาย ของ หนวยงานที่ตนเองสังกัด 3.45 0.79 ปานกลาง 
2. บุคลากร รร.ตท. รับรู นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของรร.ตท. 3.61 0.80 มาก 
3. หนวยงานภายใน รร.ตท. จัดทําวิสัยทัศนสอดคลองกับ ปรัชญา  
    วิสัยทัศน ของ รร.ตท. 3.70 0.78 มาก  
4. บุคลากร รร.ตท. ยอมรับ นโยบาย วิสัยทศัน ของหนวยงาน  
    ในการพัฒนาความรูและทักษะของตนเอง 3.69 0.73 มาก 
5. บุคลากร รร.ตท. รวมมอืรวมใจกันทํางานเพ่ือเปาหมายที่ตองการ  
    ของหนวยงาน 3.82 0.72 มาก 
6. รร.ตท. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน รร.ตท. ใหปฏิบัติงาน  
    ไปในทศิทางเดยีวกันกับ  นโยบาย วิสัยทศัน/พันธกิจ ของ รร.ตท. 3.78 0.74 มาก 
7. บุคลากร รร.ตท. มีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนด  
    แนวทางแกไขปญหาภายในหนวยงาน 3.40 0.84 ปานกลาง 
8. บุคลากร รร.ตท. นําขอกําหนด วิสัยทัศนของรร.ตท.มาปรับใชเปนแนวทาง  
    ในการปฏิบัติงานของตนเองใหเปนผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 3.56 0.73 มาก 
9. บุคลากร รร.ตท.มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และวิสัยทัศน ในที่ประชุม สัมมนา 3.24 0.87 ปานกลาง 
10. บุคลากร รร.ตท. มีการรวมมือกันทํางานเปนทีม 3.56 0.86 มาก 
 
                                       รวม 3.58 0.56 มาก  
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการ 
      เรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร  ดานการมีวัฒนธรรมการเรียนรูจําแนกเปนรายขอ 
 

 

                      การมีวัฒนธรรมการเรียนรู                         ระดับความเปนจริง 
                             X           S.D.  แปลผล 
 
1. รร.ตท.จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหมที่เขามารับราชการมีระบบพ่ีเล้ียง  
   คอยใหคําแนะนาํและดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการตามลําดับอาวุโส      
   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 3.53 0.99 มาก 
2. รร.ตท. จัดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับการสืบคนขอมลูทางอินเทอรเน็ต   
    และ อินทราเน็ต เปนอุปกรณสําหรบัเรยีนรูดวยตนเอง ใหกับบุคลากร รร.ตท. 3.59 0.98 มาก 
3. มีการจัดหองสมดุ  พิพิธภัณฑ  หองนิทรรศการ หองเรียนธรรมชาต ิ  
    เปนแหลงเรยีนรูภายใน รร.ตท. 3.75 0.82 มาก 
4. รร.ตท.จัดหองประชุม  หองพักผอน หองสัมมนากลุมยอย สภาพแวดลอม   
    อาคาร สถานที่ ที่เอือ้ตอการแลกเปลี่ยนการเรียนรูของบุคลากร รร.ตท. 3.60 0.85 มาก 
5. รร.ตท. ใหความสําคัญกับการเรยีนรูของบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณ    
    สงเสริมใหลาศึกษาตอ    ฝกอบรม  จัดโครงการพัฒนางานอาชีพ 3.40 0.90 ปานกลาง 
6. ทีมงานผูบริหารและที่ปรึกษาของ รร.ตท. กําหนดแนวนโยบาย แผนงานสงเสริม  
    การเรียนรูใหกบับุคลากรของหนวยงานภายใน รร.ตท.  อยางมีประสิทธภิาพ 3.54 0.84 มาก 
7. รร.ตท. นําขอมูลยอนกลับที่ไดจากกระบวนการตรวจสอบการทํางาน   
    มาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธภิาพ 3.36 0.78 ปานกลาง 
8. รร.ตท. ใหรางวัล และ กําลังใจแกผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดี  เพ่ือสงเสรมิ  
   พฤติกรรมการเรยีนรู 3..21 0.94 ปานกลาง 
9. รร.ตท. สงเสริมบุคลากร รร.ตท. ทํางานรวมกัน ใหเกดิการคิดวิเคราะห    
    แลกเปลี่ยน เรยีนรู  เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 3.28 0.87 ปานกลาง 
10. รร.ตท. มีการคิดริเริ่มโครงการ ซึ่งเปนประโยชนในแงการเรยีนรูแกชุมชนและ   
     บุคลากร (เชน โครงการระบบรีไซเคิลน้ํา   ระบบพลังงานจากโซลารเซลล 
     โครงการพัฒนากีฬาเยาวชนในยามวาง) 3.23 0.93 ปานกลาง 
 
                               รวม 3.45 0.65 ปานกลาง 
 

 
 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 

แบบสอบถามคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร 

 

คําชี้แจง     แบบสอบถามคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร 
มีจํานวน  2  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลทัว่ไปของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  จํานวน  3  ขอ 
 ตอนที่ 2  สอบถามคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรยีมทหาร  
จํานวน  40  ขอ   แบงเปน 4  ดาน 

1. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ขอที่  1-10 
2. การประยุกตใชเทคโนโลย ี  ขอที่ 11-20 
3. การมีวิสัยทศันรวม   ขอที่ 21-30 
4. การมีวัฒนธรรมการเรียนรู  ขอที่ 31-40 
รายละเอียดในการตอบแบบสอบถามแตละตอนไดชี้แจงไวในแบบสอบถามแลว 

คําตอบของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหารไมมีผลกระทบใดๆ ตอตัวผูตอบ   เน่ืองจากผูวิจัย
ทําการวิเคราะหและเสนอขอมูลเกี่ยวกบัขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารในภาพรวม 

กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ  เพ่ือประโยชนในการพฒันาโรงเรียนเตรียม 
ทหารใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมากที่สดุ    และโอกาสนี้ใครขอขอบคุณลวงหนาที่ใหความ
รวมมือเปนอยางดี 

 
 
 
                                 นาวาตรี หญิง ราตรี  ตะพันธุ 

              นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทัว่ไปของขาราชการโรงเรียนเตรยีมทหาร 

คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย  √  ลงในชอง       และกรอกขอมูลที่ตรงกบัความเปนจริง       
 
1. หนวยงาน  
    หนวยงานฝก - ศึกษา ( สกศ.ฯ , กรม นร.ฯ , กพล.ฯ ) 
    หนวยงานสนับสนุนการศกึษา ( บก.รร.ตท. , กสป.ฯ , กสน.ฯ , กพบ.ฯ ) 
 

 

2. ระดับชั้นยศ 
   นายทหารสัญญาบัตร 
   นายทหารประทวน 
 

 

3. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ____________  ป  (เศษของปเทากับหรือมากกวา 6 เดือน  
โปรดปดเปน 1 ป) 

     (ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  หมายถึง  จํานวนปที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนเตรยีมทหาร    
     โดยนับถงึวันตอบแบบสอบถาม) 
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ตอนที่ 2 สอบถามคุณลกัษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
คําชี้แจง โปรดอานขอความเกีย่วกบัคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรยีน  

เตรียมทหารแตละขอแลวพิจารณาวา มีระดับความเปนจริงระดับใด   แลวขีด
เครื่องหมาย √  ในชองทางขวามือของขอความ  ตามความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

ระดับความเปนจริง 
ขอ ลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของโรงเรียนเตรียมทหาร มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
1. 

การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
บุคลากรของ รร.ตท.มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ทดลองทําในสิ่งใหมๆ  

     

2. บุคลากรของ รร.ตท. ใฝเรียนใฝรู  มีความมุงม่ันเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูอยูเสมอ รวมทั้งมีความ
กระตือรือรนในการเขารับการอบรม หรือ ศึกษาตอ 

     

3. บุคลากร รร.ตท. นําความรูที่ไดรับจากการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ สัมมนาหรือการศึกษาตอ มาใชประโยชน 
ในการพัฒนาการปฏิบตัิงานของตนเองได 

     

4. บุคลากร รร.ตท. ใชประโยชนจาก  วารสาร  บอรดวชิาการ 
คูมือการปฏิบตัิงาน เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของตนเอง     

     

5. 
 

บุคลากร รร.ตท.มักติดตามขอมูลขาวสาร ผานทาง  
สิ่งตีพิมพ (น.ส.พ.)   โทรทัศน   อินเทอรเน็ต  

     

6. บุคลากร รร.ตท. มักมีการแสดงความคิดเห็น 
วิพากษวิจารณขาว  เหตกุารณตางๆ  ผานทางเวบ็บอรด
ของ รร.ตท.   มีการสนทนาหารือกันระหวางเวลาวาง 

     

7. บุคลากรของ รร.ตท.  มีการเสนอผลงานวิชาการ    
การประดิษฐสิ่งใหมๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควา     
ของตนเองตอบุคคลอ่ืนได 

     

8. บุคลากร รร.ตท. พัฒนาตนเองจากการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูและประสบการณการปฏิบตัิงานกบัผูรวมงาน 

     

9. บุคลากรของ รร.ตท. พัฒนาความรูของตนเองทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวัตน 

     

10. บุคลากร รร.ตท. ใชความรูความสามารถในสาขาวชิา
ของตนในการทํางานรวมกบัผูรวมงานไดอยางมีความสุข 
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ระดับความเปนจริง  

ขอ ลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ของโรงเรียนเตรียมทหาร มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
 

11. 
การประยุกตใชเทคโนโลยี 
บุคลากร รร.ตท. เห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องชวยในการทํางาน 

     

12. บุคลากร รร.ตท. สามารถใชเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชน
ในการทํางานได 

     

13. บุคลากร รร.ตท.  ใชเทคโนโลยีชวยในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศของ รร.ตท. ดานผลการเรียนของนักเรียน
เตรียมทหาร  ดานภาพกิจกรรมของ รร.ตท. อยางเปนระบบ 

     

14. รร.ตท. มีการจัดอบรมวิธีการใชสื่อ   อุปกรณทาง
เทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากร รร.ตท. 

     

15. รร.ตท.มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนบุคลากร รร.ตท. 
ใชเทคโนโลยใีนการทํางาน 

     

16. บุคลากร รร.ตท. สามารถใชเทคโนโลยใีนการสืบคน 
แสวงหา สอบถาม/แลกเปลี่ยนขอมูล กับหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอก รร.ตท. 

     

17. รร.ตท. มีศูนยขอมูลสารสนเทศที่สงเสริมการใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนรู  บริการการศึกษา การเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร  ความรู ทางเทคโนโลยี แกบุคลากร 

     

18. รร.ตท.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เขาสูระบบฐาน  
ขอมูลเพ่ือการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานไดอยางถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน 

     

19. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ รร.ตท. มีประโยชนตอ
การวางแผน การติดตามผลการปฏิบตัิงาน  และการจัด
กิจกรรมของ รร.ตท. 

     

20. รร.ตท. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สื่อทางเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร  รร.ตท. 
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ระดับความเปนจริง 
ขอ ลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของโรงเรียนเตรียมทหาร มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
21. 

การมีวิสัยทศันรวม 
บุคลากร รร.ตท.คิดวาตนเองมีขอผูกมัดในการ
ดําเนินการตาม ปรัชญา วิสยัทัศน  พันธกิจ นโยบาย
ของหนวยงานที่ตนเองสังกัด 

     

22. บุคลากร รร.ตท. รับรู นโยบาย ปรัชญา วสิัยทัศน  
พันธกิจ ของ รร.ตท. 

     

23. หนวยงานภายใน รร.ตท. จัดทําวิสัยทศันสอดคลองกับ 
ปรัชญา วิสยัทัศน ของ รร.ตท. 

     

24. บุคลากร รร.ตท. ยอมรับ นโยบาย วิสยัทศัน ของ
หนวยงานในการพัฒนาความรูและทักษะของตนเอง   

     

25. บุคลากร รร.ตท. รวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อเปาหมาย
ที่ตองการของหนวยงาน 

     

26. รร.ตท. กํากับดูแลการปฏิบตัิงานของหนวยงานภายใน  
รร.ตท. ใหปฏบิัติงานไปในทิศทางเดียวกนักับ  นโยบาย 
วิสัยทศัน/พันธกิจ ของ รร.ตท. 

     

27. บุคลากร รร.ตท. มีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบตัิงาน
เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปญหาภายในหนวยงาน 

     

28. บุคลากร รร.ตท. นําขอกําหนด วิสัยทศันของ รร.ตท.มา
ปรับใชเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานของตนเอง 
ใหเปนผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

     

29. บุคลากร รร.ตท.มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และ 
วิสัยทศัน ในที่ประชุม สัมมนา 

     

30. บุคลากร รร.ตท. มีการรวมมือกันทํางานเปนทีม      

31. การมีวัฒนธรรมการเรียนรู 
รร.ตท.จัดปฐมนิเทศบคุลากรใหมที่เขามารับราชการ   
มีระบบพ่ีเลี้ยง คอยใหคําแนะนําและดูแลการปฏิบตัิงาน
ของขาราชการตามลําดับอาวุโส  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
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ระดับความเปนจริง  

ขอ ลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ของโรงเรียนเตรียมทหาร มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
32. รร.ตท. จัดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับการสืบคนขอมูล

ทางอินเทอรเน็ต และ อินทราเน็ต เปนอุปกรณสําหรับ
เรียนรูดวยตนเอง ใหกับบุคลากร รร.ตท. 

     

33. มีการจัดหองสมุด  พิพิธภัณฑ  หองนิทรรศการ  
หองเรียนธรรมชาติเปนแหลงเรียนรูภายใน รร.ตท.   

     

34. รร.ตท. จัดหองประชุม  หองพักผอน  หองสมัมนากลุมยอย  
สภาพแวดลอม อาคาร สถานที่ ที่เอ้ือตอการแลกเปลี่ยน
การเรียนรูของบุคลากร รร.ตท. 

     

35. รร.ตท. ใหความสําคัญกับการเรียนรูของบุคลากรโดย
จัดสรรงบประมาณ  สงเสริมใหลาศึกษาตอ  ฝกอบรม    
จัดโครงการพัฒนางานอาชีพ 

     

36. ทีมงานผูบริหารและที่ปรึกษาของ รร.ตท. กําหนดกรอบ
นโยบาย แผนงานสงเสริมการเรียนรูใหกบับุคลากรของ
หนวยงานภายใน รร.ตท. อยางมีประสิทธิภาพ 

     

37. รร.ตท. นําขอมูลยอนกลับที่ไดจากกระบวนการตรวจสอบ
การทํางาน มาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

     

38. รร.ตท. ใหรางวัล และ กําลังใจแกผูปฏิบตังิานที่มี 
ผลงานดี  เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการเรยีนรู 

     

39. รร.ตท. สงเสรมิบุคลากร รร.ตท. ทํางานรวมกัน ใหเกิด
การคิดวิเคราะห  แลกเปลี่ยน เรียนรู  เพ่ือนํามาปรับปรุง
การทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

     

40. รร.ตท. มีการคิดริเริ่มโครงการซึ่งเปนประโยชนในแง
การเรียนรูแกชุมชนและบุคลากร  (เชน โครงการระบบ  
รีไซเคิลนํ้า  ระบบพลังงานจากโซลารเซลล   โครงการ
พัฒนากีฬาแกเยาวชนในยามวาง) 

     

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมอื 
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รายชื่อผูเชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

1. อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา อาจารยภาควชิาสํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา    

2. นาง อัมพร  สินอยู  นักวิชาการศึกษาระดับ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. พันเอก ธรรมรงค  บุญสนอง อาจารยที่ปรึกษาสวนการศกึษาโรงเรยีนเตรยีมทหาร 

4. พันเอก หญิง นงเยาว  เกตุนุต ิ อาจารยที่ปรึกษาสวนการศกึษาโรงเรยีนเตรยีมทหาร 

5. พันเอก สุรชาญ  วณิชกิจ อาจารยที่ปรึกษาสวนการศกึษาโรงเรยีนเตรยีมทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความรวมมือเพื่อการวจิัย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 
ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล  นาวาตร ีหญิง ราตรี   ตะพันธุ 

วัน/เดือน/ปเกิด  วันที่  12  เมษายน  2511 

สถานที่เกิด  อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง 

สถานที่อยูปจจุบัน 114  หมู  5  ต.เสด็จ  อ.เมือง  จ.ลําปาง  52000 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยกองวิชาวิทยาศาสตร สวนการศกึษา โรงเรียนเตรียมทหาร    
     กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 
ประวตัิการทํางาน 
 พ.ศ. 2534 หางหุนสวนจํากัด เอ็นจิเนียริ่ง เคมิคอล เซอรวิส 
 พ.ศ. 2535 บริษัท เคมิคอล ไดนามิคส จํากัด 
 พ.ศ. 2537 บริษัทบานแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด โฮลด้ิง จํากัด 
 พ.ศ. 2539 โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยทุธศึกษาทหาร 
 - ปจจุบัน            กองบัญชาการทหารสูงสุด 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2534 การศึกษาบัณฑิต (วิทย – เคมี) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2545 ประกาศนียบตัรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2549 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศกึษา) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย



