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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทยีบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู

ของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปทุมธาน ีเขต 1  ใน  5 ดาน ไดแก  

ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม 

และดานความคิดเชิงระบบ  โดยจาํแนกตามขนาดสถานศึกษาและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

นอกจากนัน้ ไดหาความสัมพันธระหวางการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูและภาวะผูนําแบบ 

เปลี่ยนสภาพ  กลุมตัวอยางเปนครูในสถานศึกษาของรัฐ ในตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ีจํานวน 183 คน  เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

 ผลการวิจัย   

 1.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการ 

มีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชงิระบบ อยูในระดบัมาก   

 2.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด  

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคดิเชิงระบบ จาํแนกตาม 

ขนาดสถานศกึษาและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ แตกตางกนั อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05  

 3.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 มีความสมัพนัธกบัภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพทางบวก ระดับสูงมาก 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  
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 The purpose of this research were to study and to compare learning organization 

encouragement of school administrator in Pathumthani education area 1, included personal 

mastery, mental models, shared vision, team learning and system thinking, identified by 

school-sized and transformational leadership; and examined the relationship between 

learning organization encouragement of school administrator and the transformational 

leadership.  

 The samples were consisted of 183 teachers working in ten schools in Khlongnueng, 

Khlongluang, Pathumthani Province. The data was collected by a checklist and five-rating 

scale questionnaire and analyzed by means, standard deviation, one-way ANOVA and 

correlation coefficient analysis. 

 The research findings were as follow: 

 1.  The school learning organization encouragement of school administrator in 

Pathumthani education area 1, included personal mastery, mental models, shared vision, 

team learning and system thinking, all were high level. 

 2.  The school learning organization encouragement of school administrator in 

Pathumthani education area 1, identified by school size and transformational leadership was 

statistically significant different at the .05 level. 

 3.  The relationship between learning organization encouragement of school 

administrator in Pathumthani and the transformational leadership was statistically significant 

different at the .01 level, in positive direction, at very high level. 
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 สารนิพนธนี้ สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวจิยัไดรับความกรุณายิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

พวงรัตน เกษรแพทย ประธานกรรมการควบคุมสารนพินธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระ สุภากจิ และ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรวรรณ ตัณฑเจริญรัตน กรรมการสอบสารนพินธ ที่เสียสละเวลาอนัมีคา

เพื่อใหคําปรึกษาแนะนาํในการจัดทาํงานวิจัยทุกขั้นตอน อีกทั้งทาํใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการ

ทํางานวิจยัในชุมชน และรูถงึคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยใหการทาํงานในดานการพัฒนาเปนไปอยาง

มีคุณคามากขึน้  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทกุทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  

กลิ่นกหุลาบ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระ สุภากิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรวรรณ ตัณฑเจริญรัตน  

ดร. ศักดิ์ชัย ปญหา และคุณจํารูญ พรหมสุวรรณ  ที่ไดเสียสละเวลา ตรวจสอบและใหคําแนะนาํในการ

สรางและพฒันาแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยในครัง้นี ้ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศกึษาตามหลกัสูตร

บริหารการศึกษา ซึง่ทําใหผูวิจัยรูวาการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของผูวจิัยนัน้มิไดส้ินสุดลง

เพียงการทําสารนิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลงได หากผูวิจยัไดซึมซับเอากระบวนการเรียนรูที่ถกูจุดประกาย

ข้ึนในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ใหกลายเปนการเรียนรูที่ตองสืบเนื่องตอไปอยางไมส้ินสุด และจะตอง

นําเอาความรูนั้นไปยงัประโยชนใหแกผูอ่ืนตอไปอีกดวยจึงจะสมตามเจตนารมณของการบริหาร

การศึกษาอยางสมบูรณ 
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ชมภูแสง  และคุณยุทธพงษ ทพิยสิงห ที่ไดชวยเหลือในเรื่องสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวของผูวิจัย พี ่นอง และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ใหกําลังกาย 

และกําลังใจทีดี่เยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทาํงานวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในปจจุบัน ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจากกระแสสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว  ไมวาจะดวยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยกีารสื่อสาร  เทคโนโลย ี

อ่ืน  ๆ  และการแขงขันกันอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจ  สภาพโลกาภิวัตนไดเชื่อมโลกเขาหากนัอยาง 

แนนแฟน  ทัง้มิติทางดานเศรษฐกิจ การคา การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  ความเชื่อมโยงดงักลาว 

เปนเหตุใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสวนใดสวนหนึ่งของโลก สามารถสงผลกระทบไปยังสวนอื่นได

อยางรวดเร็ว  ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ส่ิงที่ประเทศตองการคือ ทรัพยากร  

“คนที่มีความรู”   ส่ิงทีจ่ะกอใหเกิดการไดเปรียบในการแขงขัน คือ การทีบุ่คคลในชาติ มีความรู

ความสามารถ  และสามารถนําความรูความสามารถนัน้มาใชใหเปนประโยชนอยางเต็มศักยภาพ  

ความรูเปนปจจัยสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  (Competitive  Factor)  เปนปจจัยที่จะกาํหนด

ความอยูรอดของปจเจกบุคคล องคกร และประเทศในยุคโลกาภิวัตน  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  

2544 : 25) 

 ประเทศไทยของเราไดใหความสําคัญในการพัฒนา ทัง้การพัฒนาสวนราชการ และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ในสวนราชการ ไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 เร่ือง การบริหารราชการเพือ่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ 

ของรัฐ มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาทีพ่ัฒนาความรูในสวนราชการ เพือ่ใหมีลักษณะ 

เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่าํเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู

ดานตาง  ๆ เพื่อนาํมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถกูตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ

สถานการณ รวมทัง้ตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการในสงักัดใหเปนบคุลากรที่มปีระสิทธิภาพ และมกีารเรียนรูรวมกัน ทัง้นี ้เพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มุงเนนใหคนเปนศนูยกลางทางการ

พัฒนาโดยมีจดุมุงหมาย เพือ่ใหคนทกุคนไดรับการพัฒนาและมโีอกาสพัฒนาตนเองอยางเต็ม

ศักยภาพ  มุงพัฒนาทั้งทางดานสุขภาพรางกายและความรูความสามารถ โดยใชการศึกษาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาสติปญญา ถายทอดความรูและทกัษะ รวมทัง้คานิยม ใหคนมคีวามสามารถ 
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ทั้งในการคิด การตัดสินใจ และการกระทาํ เพื่อเปนกําลงัสําคัญของสงัคม  และตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่สังคมทัง้มวล (Education  

For  All)  และสรางสังคมแหงปญญาและการเรียนรู (Learning Society) และสังคมทั้งมวลเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาดวย (All For Education)    มาตรา 81 กาํหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา

อบรมและสนบัสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกบั

การศกึษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

เสริมสรางความรูและปลูกจติสํานึกที่ถกูตอง 

 การจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพจึงเปนสิง่ที่สําคัญ  การศึกษาเปนกระบวนการในการพฒันาคน

ใหมีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะปรบัตัวไดอยางรูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  การศึกษาจึง

เปนปจจัยสาํคัญในการพฒันามนษุยและสังคม  ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พุทธศกัราช 2542  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ  ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคณุธรรม  และตาม

มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลกั ดังนี ้(1) เปนการศึกษาตลอดชีวติสําหรับประชาชน (2) ใหสังคม

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา (3) พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง เปนการ

ปรับเปลี่ยนองครวมทางการศึกษา ทัง้แนวคิด  โครงสราง กระบวนการในการจัดการศกึษา และการ

ปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา เปนการปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น   

 สถานศกึษาในฐานะที่เปนองคกรทีท่ําหนาที่จัดการศึกษาในระบบใหกับประชาชน  เปน

หนวยงานทีท่าํหนาที่นาํเอานโยบายดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  

การจัดการศึกษาจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายและหลักการที่ต้ังไวหรือไม  ยอมข้ึนกับการดําเนนิงาน

ของสถานศึกษา  และในปจจุบันเปนทีย่อมรับกันทั่วโลกวา กลยุทธในการบรหิารทีดี่ที่สุด คือ การ

มุงเนนคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพมีเปาหมายเพื่อสรางประสทิธิภาพการทาํงานสงูสุดใหแก

องคกร จุดเริ่มตนในการนาํระบบบริหารจดัการคุณภาพทั้งระบบมาใช ตองเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

สถานศกึษา การเปลี่ยนแปลงตองสรางใหเกิดบางอยางทีไ่มเคยมีมากอน คือ เกิดองคกรแหงการเรียนรู 

(สํานักงานทดสอบทางการศกึษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.  2544 : 25-30)  องคกรแหงการ

เรียนรูมุงเนนใหสมาชกิทกุคนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อพฒันา

ศักยภาพของตนเอง และองคกร เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ บรรลุเปาหมาย  โดยมี

รูปแบบการทาํงานเปนทีม  การเรียนรูรวมกัน และมีความคิดความเขาใจเชิงระบบทีป่ระสานกัน มุงมั่น

พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรูและทักษะอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงาน

ทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 32) 
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 อยางไรก็ตาม การพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู ก็มีขอจํากัด  ปญหาอุปสรรค  และ

ตองการองคประกอบหลายประการ  มนตชัย  พนิิจจิตรสมุทร (2548ก : 57-60) สรุปวา การพัฒนา 

ไปสูองคกรแหงการเรียนรูนัน้ ตองมีการฝกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพ  3  องคประกอบ คือ  การเรียนรู

ระดับบุคคล  การเรียนรูอยางเปนทีม  และการเฝาติดตามและแกไขขอจํากัดการเรียนรูขององคกร ซึ่ง 

โดยทัว่ไป ขอจํากัดการเรียนรูขององคกรมักเปนกรอบความคิดของบุคคล และขอจํากัดอื่น ๆ เชน การ

ส่ือสารภายใน การมีสวนรวมของพนักงาน เปนตน  นอกจากนี้ บุญศริิ  อนนัตเศรษฐ (2541 : 33-38) 

ไดนําเสนอแนวคิดของการวนิ (Garvin  David  A.) ไวในบทความเรื่องเราจะสรางองคกรแหงการเรียนรู

ไดอยางไร ไววาองคกรแหงการเรียนรู ตองมีทักษะหลกั 5 ประการ ไดแก วิธกีารแกปญหาอยางมรีะบบ  

การทดลองใชวิธีการใหม  ๆ   การเรียนรูจากประสบการณของตนเองและเรื่องราวในอดีต การเรียนรู

จากประสบการณและวิธีการที่ดีที่สุดของผูอ่ืน  และการถายทอดความรูอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพในองคกร  

  เนื่องจากการเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนสิ่งสนับสนนุ สงเสริมและพัฒนาสังคมใหเปน

สังคมแหงการเรียนรู เปนแนวทางหนึง่ที่ชวยใหองคกรสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง และจากการที่มีผูวิจยัในประเด็นที่เกี่ยวของกับองคกรแหง

การเรียนรู ไดแก ฉัตรทิพย สุวรรณชิน (Suwannachin,Chattiip.  2003 : online) ไดวิจัยเรื่องการ

วางแผนสําหรบัองคกรแหงการเรียนรู พบวา ภาวะผูนํา เปนเงื่อนไขที่จาํเปนประการหนึง่สําหรับ

โรงเรียนเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู  ครอวฟอรด (Crawford.  2004 : online) ไดวิจัยเรื่องภาวะ

ผูนาํของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวาการฝกภาวะผูนําทําใหเกิดการพัฒนาและความยั่งยนื

ขององคกรแหงการเรียนรู รวมทั้ง สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547 : 191)  ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้

รวมความเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวาภาวะผูนําเปนองคประกอบหลักประการหนึ่งขององคกรแหง

การเรียนรู และภาวะผูนําทีม่ีความจาํเปนตอองคกรแหงการเรียนรู คือภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

นอกจากนี ้สมคิด สรอยน้ํา (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยการพัฒนาตัวแบบองคกรแหงการเรียนรู พบวา 

โรงเรียนที่มีขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยระดบัความเปนองคกรแหงการเรียนรู

แตกตางกนั  ดังนัน้ ผูวิจัยจงึมีความประสงคที่จะศกึษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  ทัง้นี ้ เพื่อนาํขอมูลที่ได และ 

ขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรและพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 ใน  5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคดิ  

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคดิเชิงระบบ 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา และภาวะผูนําแบบ 

เปลี่ยนสภาพ 

  3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
  ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้ จะทาํใหทราบถึงการสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธาน ีเขต 1 ที่เปนประโยชนตอทัง้

ผูบริหารและผูที่เกีย่วของ ทีจ่ะนาํผลการวจิัยไปใชเปนขอมูลในการวางแผนกาํหนดนโยบายและ

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและสงเสรมิผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารสถานศกึษาสามารถนํา

ผลการวิจยัไปปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมบุคลากร เพื่อใหมีลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู ทัง้

ทางดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปน

ทีม และดานความคิดเชงิระบบ อันจะสงผลใหองคกรสามารถแกไขปญหา ปรับเปล่ียน และพัฒนาไปสู

ความกาวหนาไดตอไป 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
   ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีขอบเขตของเนื้อหา ประชากร และกลุมตัวอยาง พรอมทั้ง 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา ดังนี ้
  

  ขอบเขตของเนื้อหา 
    ในการศึกษาครั้งนี ้ผูวิจยัมุงศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 โดยศกึษาองคกรแหงการเรียนรู ตามแนวคิดของ

เซ็งจ (Senge. 1990) ที่จําแนกองคกรแหงการเรียนรูเปน 5 ดาน   ไดแก ดานความรอบรูแหงตน  ดาน

แบบแผนความคิด  ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทมี และดานความคิดเชงิระบบ  
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  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ประจําปการศึกษา 2548  ในอําเภอคลองหลวง ตําบลคลองหนึ่ง จํานวน  

10 โรง ครู 343 คน เปนครูในสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 2 โรง ครู 13 คน สถานศึกษาขนาดใหญ 

จํานวน 5 โรง ครู 101 คน และสถานศึกษาขนาดใหญพเิศษ จํานวน 229 คน 
  กลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา ไดแก ครูในสถานศึกษาของรฐั สังกัดสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในอําเภอคลองหลวง ตําบลคลองหนึง่ จาํนวน 183 คน ซึง่ไดมาจาก

การเปดตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี ่; และ มอรแกน (Krejcie ;  &  Morgan) 

จากนั้นทําการแบงตามสัดสวนของประชากรในแตละขนาดสถานศึกษา ไดกลุมตัวอยางเปนครูใน

สถานศกึษาขนาดกลาง จํานวน 7 คน สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 54 คน และ สถานศึกษาขนาด

ใหญพิเศษ จํานวน 122 คน จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามเกณฑ

ขนาดสถานศกึษา 
  ตัวแปรทีศ่กึษา 

          1.  ตัวแปรอิสระ  คือ 

  1.1  ขนาดสถานศกึษา แบงเปน  

           1.1.1  สถานศกึษาขนาดกลาง 

           1.1.2  สถานศกึษาขนาดใหญ 

           1.1.3  สถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ 

    1.2  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ แบงเปน 

           1.2.1  นอย 

           1.2.2  ปานกลาง 

           1.2.3  มาก 

          2.  ตัวแปรตาม  คือ   

    2.1  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู  5 ดาน ไดแก 

           2.1.1  ดานความรอบรูแหงตน 

           2.1.2  ดานแบบแผนความคิด 

           2.1.3  ดานการมีวิสัยทัศนรวม 

           2.1.4  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี 

           2.1.5  ดานความคิดเชิงระบบ 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
  ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรุปเปนนิยามศัพท

ที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  ดังนี ้

      1.  องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) หมายถงึ องคกรที่บุคลากรหรือ

สมาชิกขององคกร ตองการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความเขาใจและปฏิบัติภารกิจของตนไดสอดคลอง

กับสภาพขององคกร  ตามแนวคิดของเซง็จ (Senge. 1990)   ซึ่งจําแนกองคกรแหงการเรียนรู  

เปน 5 ดาน ดังนี ้

            1.1  ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) หมายถงึ การที่ผูบริหารสงเสริมให

สมาชิกทุกคน เปนบุคคลที่รอบรู มีการฝกตนเองใหเปนคนใฝรูอยูตลอดเวลา มีการเรียนรูที่จะสามารถ

ขยายขีดความสามารถของตนใหเชีย่วชาญมากขึ้น 

            1.2  ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) หมายถงึ การทีผู่บริหารสงเสริมให

บุคลากรรูจักจดัสรรความรูทีไ่ดมาใหเปนแนวคิดของตนเอง แลวนํามาใชประโยชนในการทํางานให

สอดคลองกับขอเท็จจริงตามสภาพสงัคมและสิ่งแวดลอมโดยรอบ 

            1.3  ดานการมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถงึ การที่ผูบริหารจัดกิจกรรมให

สมาชิกทุกคนในองคกรไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน เกิดความปรารถนาทีจ่ะเหน็ภาพในอนาคตขององคกร 

รวมกัน ขับเคลื่อนภารกิจทกุอยางไปสูเปาหมายเดยีวกนั และมีความรัก ความหวงใยซึ่งกนัและกนั 

            1.4  ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การที่ผูบริหารสงเสริม

การเรียนรูและการทาํงานรวมกันเปนทีม เปนการนําความรูของสมาชิกมาแลกเปลี่ยนกนั 

            1.5  ดานความคิดเชงิระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่ผูบริหารสงเสริมให

สมาชิกทุกคน มีการกาํหนดวิสัยทัศนของสถานศกึษาโดยรวม มกีรอบการมองเหน็ที่สัมพนัธเกี่ยวของ

กัน สามารถแยกแยะองคประกอบของระบบ รูจักจัดลําดบัความสาํคัญใหทนัตอการเปลี่ยนแปลง มี

แนวความคิดที่หลากหลายและชดัเจน 

      2.  การสงเสริม (Encouragement) หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่เอื้อ

หรือสงเสริมใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และนาํความรูนั้นมาใช 

ใหเกิดประโยชนตอการทํางาน และเกิดองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ทัง้การใหความรู การฝก 

อบรม การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ การระดมความคิด การทาํเปนแบบอยาง  

การเสริมแรง  การจัดสภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศ การจัดหาเทคโนโลย ีและการสนบัสนนุ

ทรัพยากรตาง ๆ  
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     3.  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (Transformational Leadership) หมายถึง  

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาทีเ่ปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการทํางาน และ

สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง พฒันาแนวทางในการทํางาน จัดลาํดับความสําคญัของงาน และ

สามารถแสดงความคิดเหน็อยางหลากหลาย  มีความเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชา โดยใชวิธีแบบ 

ไมเปนทางการ เปนแบบอยางของความซือ่สัตยสุจริต และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสงู มีความ 

สามารถในการแกปญหาตาง ๆ สามารถโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกเห็นคุณคาและ

ความสาํคัญของผลงานที่ออกมา กระตุนผูใตบังคับบัญชาดวยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนนุ 

ยกยอง ยอมรับและเปดใจกวาง มกีารแลกเปลี่ยนความรู ความชาํนาญกับผูใตบังคับบัญชา มีความ

เชื่อมั่น กระตอืรือรน  สงเสรมิใหบุคลากรไดตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล และ มคีวามภักด ีรวมทั้ง

สามารถจงูใจใหผูใตบังคับบัญชาสนใจทาํงานเพื่อหนวยงานหรือหมูคณะอยางเตม็ความสามารถ โดย

วัดจากแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบ แลวนําผลที่ได แบงออก เปน 3 ระดับ คือ ภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพนอย ปานกลาง และมาก โดยใชเกณฑ  Χ  ±  .5  S.D. 

                        3.1  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพนอย หมายถงึ พฤตกิรรมการบริหารของผูบริหาร 

สถานศกึษาตามแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ อยูในชวง Χ   -  .5  S.D. ของกลุม 

                        3.2  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพปานกลาง หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของ 

ผูบริหารสถานศึกษาตามแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ อยูในชวง Χ  ของกลุม 

                        3.3  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพมาก หมายถงึ พฤตกิรรมการบริหารของผูบริหาร 

สถานศกึษาตามแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ อยูในชวง Χ   +  .5  S.D. ของกลุม 

       4.  ผูบรหิารสถานศกึษา หมายถงึ ผูดํารงตําแหนง ครูใหญ อาจารยใหญ และ

ผูอํานวยการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

       5.  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธาน ี

เขต 1 ปการศกึษา 2548 

        6.  ขนาดสถานศึกษา  หมายถงึ ระดับขนาดของสถานศึกษาจําแนกตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 36)  ไดแก 

              6.1  สถานศกึษาขนาดกลาง  มนีักเรียนตั้งแต 121 – 600  คน 

              6.2  สถานศกึษาขนาดใหญ   มนีักเรียนตั้งแต 601 – 1,500  คน 

              6.3  สถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ  มนีักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัตาง ๆ ทําใหผูวิจยัสนใจศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการ

เรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 โดยตัวแปรที่

ศึกษาคือการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ตามแนวคิดของเซ็งจ (Senge. 1990) 5 ดาน ประกอบดวย  

ดานความรอบรูแหงตน ซึ่งเปนการเรียนรูที่จะขยายความสามารถของบุคคล ดานแบบแผนความคิด 

ซึ่งเปนแบบแผนทางความคดิและจิตสํานกึของบุคคลทีจ่ะรูจักจดัสรรความรูที่ไดมาเปนแนวคิดของตน 

แลวนํามาใชประโยชนในการทํางาน ดานการมีวิสัยทัศนรวม ซึ่งเปนการพัฒนาภาพอนาคตขององคกร

ที่สมาชกิตองการ ซึง่จะสนบัสนุนใหเกิดการรวมพลงัและกาวไปภายใตจุดหมายเดียวกนั  ดานการ

เรียนรูรวมกนัเปนทมี ซึง่เปนการเรียนรูและทํางานรวมกัน โดยนาํความรูของสมาชิกมาแลกเปลี่ยนกนั  

และดานความคิดเชิงระบบ ซึ่งเปนวธิีการคิดดวยการเชือ่มโยงองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกนัอยางเปน

ระบบ 

  ในสวนของตัวแปรอิสระ ศึกษาขนาดสถานศึกษา  3 ขนาด ไดแก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

และขนาดใหญพิเศษ และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศกึษา ตามแนวคิดของแบสส 

(Bass. 1985)  โดยแบงภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพออกเปน 3 กลุม ไดแก นอย ปานกลาง และมาก 

ตามเกณฑ  Χ  ±  .5  S.D.  ซึ่งจากการวจิัยของสมคิด สรอยน้าํ (2547 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาการ

พัฒนาตัวแบบองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา คาเฉลี่ยระดับปจจัยทางการบริหาร

ดานการจัดการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความแตกตางจากคาเฉลีย่ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ และพบวา คาเฉลี่ยระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็มีความแตกตางจากคาเฉลี่ยของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ   

และจากการวจิัยของฉตัรทพิย สุวรรณชิน (Suwannachin,  Chattip.  2003 : Online) ที่ศึกษาการ

วางแผนสําหรบัองคกรแหงการเรียนรู พบวา ภาวะผูนําเปนเงื่อนไขที่จาํเปนสาํหรับการสรางองคกรแหง

การเรียนรู  นอกจากนี้ปาลกิา นิธิประเสรฐิกุล (2547 :  81) ไดศึกษาปจจัยดานภาวะผูนาํและองคกร

แหงการเรียนรูที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร และ

องคกรแหงการเรียนรูมีความสัมพนัธกับประสิทธิผลของโรงเรียน   

  ดังนั้นการวิจยัครั้งนี้ จึงศึกษาเปรียบเทียบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศกึษา และ

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

ของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 กับภาวะผูนาํแบบ 

เปลี่ยนสภาพ 
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  ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม  

 

         

                ขนาดสถานศึกษา 

                                                                                                                               

           1.  ขนาดกลาง                         การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู  

           2.  ขนาดใหญ                                                          

           3.  ขนาดใหญพิเศษ                                  1.  ดานความรอบรูแหงตน 

                                                                           2.  ดานแบบแผนความคิด 

                                                 3.  ดานการมีวิสัยทัศนรวม 

            ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ                    4.  ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม 

           5.  ดานความคิดเชิงระบบ   

            1.  นอย                                                                     

   2.  ปานกลาง 

 3.  มาก                                                         

                                                                  

                                
         

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
สมมติฐานการวิจัย 
   1.  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ใน  5  ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด  

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคดิเชิงระบบ  แตกตางกนั  

เมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษา และภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 

   2.  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1  มีความสมัพนัธกับภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1.  องคกรแหงการเรียนรู 

      1.1  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

      1.2  ความรอบรูแหงตน 

      1.3  แบบแผนความคิด 

      1.4  การมวีิสัยทัศนรวม 

      1.5  การเรยีนรูรวมกันเปนทีม 

      1.6  ความคิดเชิงระบบ 

 2.  การสงเสรมิไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

 3.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับตัวแปรอิสระ 

      3.1  ขนาดโรงเรียน 

      3.2  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ 

              4.  งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
1.  องคกรแหงการเรียนรู 
 ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผสมผสานกบัเทคโนโลยีใหม  ๆ  ได

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอระบบสังคม ระบบเศรษฐกจิ และระบบการเมืองการปกครองของ

ประเทศตาง  ๆ  ทัว่โลก สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

อัตราเรงของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกอใหเกิดปจจัยแวดลอมองคกรในลักษณะที่มี

การเปลี่ยนแปลงแบบคาดการณไดยากและมีอิทธพิลตอการบริหารองคกรทัง้ภาครัฐและภาคธุรกจิ

อยางกวางขวางและลึกซึ้ง (ทวีศักดิ ์สูทกวาทนิ.  2548 : 1-2)  

 ในชวง พ.ศ. 2545-2546 ที่ผานมา รัฐบาลไดดําเนินการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงระบบ

ราชการครั้งใหญ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน โดยการปรับเปลีย่นบทบาท ภารกิจ

ของหนวยงานภาครัฐ การปรับร้ือโครงสรางระบบราชการ การปรับเปลีย่นระบบการเงินการคลังภาครัฐ 

การปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และการสราง
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วัฒนธรรมองคการของระบบราชการใหม  (ทวีศักดิ์ สูทกวาทนิ.  2548 : 2)  ซึ่งมกีฎหมายและแผน

บริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของ (สมบัติ กุสุมาวลี.  2548 : ออนไลน) ดังนี ้ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546   

หมวดที่ 3 เร่ืองการบรหิารราชการเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 11 กําหนดไววา  

สวนราชการมหีนาทีพ่ัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง

สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูดานตาง  ๆ  เพือ่นํามาประยกุตใช

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ

พัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทศัน และ ปรับเปล่ียนทัศนคตขิองขาราชการในสังกัดใหเปน

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทัง้นี ้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสมัฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 

 พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546  

หมวดที่ 3  มาตรา 13 และ มาตรา 14  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจดัใหมีแผนการบริหารราชการ

แผนดิน เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนนติิบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพื่อใชในการ

บริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาสีป่ที่บริหารประเทศ โดยนาํคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

ที่แถลงตอรัฐสภามาพจิารณาดําเนินการใหสอดคลองกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศดานตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของ  รัฐบาลจงึได

จัดทําแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 เพือ่ใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการ

แผนดินตลอดระยะเวลาสี่ป และทุกสวนราชการนาํไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีแนวคิดและทิศทางในการบริหารประเทศ ดังนี ้

 วิสัยทัศนของรัฐบาล ในชวง 4 ปขางหนาตอไปนี้ จะเปน 4 ป แหงการเปลี่ยนผานประเทศ

ไปสูความมัน่คงยั่งยืนในทกุทาง รัฐบาลจะสรางโอกาสเพื่ออนาคต วางรากฐานใหมใหแกประเทศทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนการคืนความเขมแข็งสูทองถิน่ คืนความ

อุดมสมบูรณของดินและน้ําสูธรรมชาติ และคืนอํานาจการตัดสินปญหาสูชุมชน โดยใหความสําคญัแก

การปรับโครงสรางเศรษฐกจิและสังคมใหมีความสมดุลมากยิง่ขึ้น สรางภูมิคุมกนัใหแกระบบเศรษฐกิจ 

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อนาํไปสูสังคมเศรษฐกจิบนฐานความรู โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ เพื่อนาํประเทศไปสูโครงสรางที่มีความสมดลุ มั่งคัง่ มัน่คง และยัง่ยนื 

 กรอบแนวคิดในการบรหิารประเทศของรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-

2551 มีประเด็นยทุธศาสตรหลกัซึง่รัฐบาลมุงเนนใหความสําคัญเปนอนัดับแรก รวม 9 ประการ คือ 

      1.  การขจดัความยากจน 

      2.  การพฒันาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 
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      3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

      4. การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       5.  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

       6.  การพฒันากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

       7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  

       8. การรักษาความมัน่คงของรัฐ 

       9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีประเด็นที่เกี่ยวของกับ

องคกรแหงการเรียนรู คือ การสรางสงัคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พฒันาคนใหมีความรูคูคุณธรรม

และจริยธรรม เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับการพฒันาและการแขงขันของประเทศ การ

เสริมสรางความมั่นคงของชวีิตและสังคม เพื่อใหคนมีศักยภาพและความสามารถในการแขงขนั 

ปรับตัวรูเทาทนัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีสมยัใหม มีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม พฒันา

ภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งเตรียมความพรอมแกสังคม

เพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  

มีประเด็นที่เกีย่วของคือ การปรับปรุงกฎมาย การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระบบ

ราชการ การปองกันและปราบปรามทุจริต และการเสริมสรางธรรมาภบิาลในภาคเอกชนและสงัคม ซึ่ง

การปรับปรุงตวับทกฎหมายใหทนัสมัย สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในยุคโลกาภวิัตน เปนรากฐาน

ที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทัง้ดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมัน่คงและมัง่คั่งอยางยนืนาน  

บูรณาการการทํางานทัง้แนวดิ่งและแนวราบ มีการพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทาํงานของ

บุคลากรและหนวยงานภาครัฐโดยสงเสริมและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พัฒนาระบบแรงจูงใจ ระบบเงินเดือน

และคาตอบแทน รวมทั้งคณุภาพชีวิตการทํางาน เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการ 

สงเสริมบุคลากรและหนวยงานภาครัฐใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสู

การเพิม่ผลผลิตของขาราชการ ไดแก การพัฒนาบุคลากร ภูมิปญญา การจัดการความรู องคกรแหง

การเรียนรู การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรม 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก เปนยทุธศาสตรเพื่อให

รัฐบาลมีความสามารถในการแกไขปญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางเปนระบบ

และไมกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอเศรษฐกิจและวถิชีีวิตสังคมไทย ภายใตสภาวการณที่ไมสามารถ

คาดการณลวงหนา อันเกิดจากภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคอุบัติใหม การเปลี่ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจโลก และความมัน่คงระหวางประเทศ โดยบูรณาการทุกสวนราชการที่เกีย่วของ ใหสามารถ

ดําเนนิการในกรณีฉุกเฉิน จาํเปน หรือเรงดวนไดอยางทนัการณและมปีระสิทธิภาพ 

 โดยรวมแลว แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 มีแนวคิดหลกัที่สําคัญ คือ การ

สรางความเขมแข็ง และการเพิ่มพลงัในการแขงขัน มุงใหเกิดการพัฒนาที่ยัง่ยนื อันจะเปนผลใหคนไทย

มีความสุข สวนราชการพัฒนาระบบบรหิารแบบบูรณาการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยมมีุมมอง ดานการ

เรียนรูและพฒันาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  ทั้งนี ้เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ 

อยูรอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของปจจยัแวดลอม และกระแสการแขงขันที่รุนแรง 

 
      1.1  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 
 ไดมีผูใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูไว ดังนี ้

เซ็งจ (ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยุธยา.  2541 : 23 ;  อางองิจาก Senge. 1990)   ไดใหนิยาม

องคกรแหงการเรียนรูไววา เปนองคกรที่ซึ่งบุคคลเพิ่มพนูความสามารถอยางตอเนื่อง เพื่อสรางผลงาน

ที่ปรารถนา  เปนองคกรที่สงเสริมรูปแบบการคิดใหม  ๆ  ทีซ่ึ่งบุคคลเรยีนรูอยางตอเนื่องที่จะเรยีนรู

รวมกัน และพฒันาวัฒนธรรมของการคิดอยางเปนระบบ 

เซ็งจ (ดํารงค ใจยศ.  2541 : 29 ;  อางองิจาก Senge. 1990)  ไดใหความหมายขององคกร

แหงการเรียนรูวา เปนองคกรที่ซึ่งสมาชิกทัง้มวลขององคกรไดขยายขอบเขตความสามารถของตนเอง

ไดอยางตอเนือ่ง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดบัองคกร เพื่อนําไปสูจุดหมายที่สมาชกิในระดับ

ตาง ๆ  ตองการอยางแทจริง เปนองคกรทีม่ีแนวคิดใหม ๆ  และความแตกตางของความคิดไดรับการ

ยอมรับและการเอาใจใส รวมทั้งเปนองคกรที่สมาชกิในระดับตาง  ๆ  มกีารเรียนรูอยางตอเนื่องดวยกัน

ทั้งองคกร 

 การวนิ (Garvin. 1993) สรุปวา องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มทีักษะในการสราง ใช 

และถายโอนความรู ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบพฤติกรรมเพื่อสรางความรูใหม 

 มารควอรด ; และเรโนลด (Marquardt ; & Reynolds. 1994) ใหความหมายไววา องคกร

แหงการเรียนรูหมายถงึองคกรที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของบคุคลและกลุมใหเกิดอยางรวดเร็ว

และสอนใหบุคคลมีกระบวนการคิดเพื่อความเขาใจในสิง่ที่เกิดขึ้น 

 อารกิริส (Argyris. 1997) ใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาเปนกระบวนการ

ตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึน้เสมอ ๆ ในองคการ 

 เบค ; และ ยีเกอร (ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยุธยา.  2541 : 24-25 ; อางอิงจาก Bake ;  & 

Yeager)  ไดใหคําจาํกัดความองคกรแหงการเรียนรูที่ทาํงานอยางมีประสิทธิภาพสูงวา หมายถงึ  



 

 

14

ทุก  ๆ คน ในองคกร ไมวาผูนํา หรือผูตาม ปฏิบัติงานในระดับความสามารถที่สูงสุด ไมวาจะทํางาน

ลําพงั หรือทํางานเปนทีม 

อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2538 : 21) ไดใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถงึ องคกร 

ที่สงเสริมใหบุคลากรของตนสามารถเรยีนรูตามกระบวนการไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา การเรียนรู

สามารถบูรณาการและดําเนินไปพรอม  ๆ  กับการปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่

เอื้อตอการเรียนรู ผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ จะสงผลประโยชนตอองคกรโดยสวนรวม มากกวาสงผลให

บุคลากรเปนรายบุคคล 

ธเนศ ขําเกิด (2541 : 28 )  กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่สามารถเรียนรู

และสรางความรูเพื่อเพิม่พนูสมรรถนะที่จะกอใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจการไปสูเปาหมาย

รวมขององคกร 

วนิดา ชูวงษ (2541 : 21)  ไดกลาวถึงองคกรแหงการเรียนรูวา หมายถงึ  องคกรทีม่ีการ

ดําเนนิการใหบุคคล  ทีม หรือกลุมในองคกรไดมีโอกาสเพิ่มพนูความรู ความสามารถในการเรียนรู ใน

การปรับเปลี่ยนตนเอง  ทัง้นี ้เพื่อนําองคกรไปสูเปาหมายที่กาํหนดไว การเรียนรูตองเปนไปอยางเปน

ระบบ ตอเนื่อง และเปนไปอยางพรอมเพรียงทั่วทั้งองคกร 

 บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 33)  กลาววา องคกรทีจ่ะไดชื่อวาเปนองคกรแหงการเรียนรู  

คือองคกรที่บุคลากรสนใจ แสวงหาความรู ถายทอดความรู สรางความรู และใชประโยชนจากความรู

ความเขาใจใหม  ๆ  ที่ได ในการแกไขจุดบกพรอง และปรับพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งจุดบกพรอง

และพฤติกรรมในการทํางานอยางตอเนื่อง 

 ดํารงค ใจยศ (2541 : 29) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู คือ องคกรทีม่ีความโดดเดน

ทางดานการเรยีนรูอยูในระดบัที่สูง มีการเรียนรูอยางเปนระบบตอเนื่อง และการเรียนรูนั้น เปนไป 

พรอมเพรียงกนัทัง้องคกร 

มาลี ธรรมศิริ (2543 : 286)  ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรู คือ องคกรที่

สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายไว และสามารถคนพบวิธกีารใหม ๆ ในการ

ผลิตสินคาและบริการ องคกรดังกลาวมีคานิยม นโยบาย การปฏิบัติงาน โปรแกรม ระบบและ

โครงสรางที่สนับสนนุและเรงรัดการเรียนรูขององคกร การเรียนรูขององคกรสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงวธิีที่บุคคลและองคกรทํางาน 

ทศพร  ประเสริฐสุข (2543 : 14)  กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรทีส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เปลี่ยนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน แสวงหาขอมูลใหม  วิธีการ และแนวคิดใหม  ๆ  มีอิสระในการ
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คิดสรางสรรค มีการทาํงานรวมกนั โดยที่บุคลากรทุกคนในองคกรเรียนรูวิธีการเรียนรูดวยกนั เพื่อบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

เดชน เทียมรัตน ; และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546 : 11)  กลาววาองคกรแหงการเรียนรู 

เปนองคกรที่มุงเนนในการกระตุน เรงเรา และจูงใจ ให สมาชิกทุกคนมคีวามกระตือรือรน ที่จะเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและขององคกร ในการที่จะลงมือปฏิบัติ

ภารกิจใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทมี และการเรียนรูรวมกนั ตลอดจนมี

ความคิด ความเขาใจเชิงระบบ ที่จะประสานกนั เพื่อใหเกิดเปนความไดเปรียบที่ยัง่ยนืตอการแขงขนั

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

ปาลิกา นธิิประเสริฐกุล (2547 : 24)  ไดสรุปความหมายขององคกรแหงการเรียนรูไววา 

หมายถงึ องคกรหรือหนวยงานที่สมาชิกหรือบุคลากรทกุคนมีความรู ความสามารถ และมีการใฝรู และ

มีการศึกษาหาความรูใหม  ๆ  อยูตลอดเวลา และทุกคนนําความรูของตนมารวมกนัในการพัฒนา

องคกรหรือหนวยงานใหมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในอนาคต 

ปาริฉัตต ศังขะนนัทน (2548 : 26) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีการสราง

ชองทางใหเกดิการถายทอดความรูซึ่งกันและกันภายในระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรู

จากภายนอก โดยมีเปาประสงคสําคัญคือเพื่อใหมโีอกาสไดใชความรูเปนฐานในการพัฒนาตอไป 

 แกวตา ไทรงาม ; และ คนอื่น  ๆ  (2548 : 90) สรุปวา องคกรแหงการเรียนรู คือ องคกรที่มุงสู

ความเปนเลิศดวยการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของคนในองคกรทั้งในดานความรู ทักษะ 

และเจตคติ อยางตอเนื่อง และบริหารจัดการความสามารถและศักยภาพนั้นใหเกิดประโยชนสูงสดุตอ

องคกร 

 กลาวโดยสรุป องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรทีบุ่คลากรในองคกรมีการเรียนรูและ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนและถายทอดความรู อยางตอเนื่องตลอดเวลาโดยมี

เปาหมายเพื่อการพัฒนาองคกรในภาพรวม  

 เซ็งจ (Senge.  1990) ไดกําหนดองคประกอบสําคัญขององคกรแหงการเรียนรูไว 5 ประการ 

(The Five Disciplines) คือ ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรู

รวมกันเปนทมี และความคดิเชิงระบบ  
     1.2  ความรอบรูแหงตน  

เซ็งจ (สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ.์  2547 : 35 ; อางอิงจาก Senge.  1990) กลาววา ความรอบรู

แหงตน (Personal Mastery) เปนการเรียนรูที่จะขยายสมรรถนะของบคุคลในการสรางผลงานที่

ตองการและสรางสิ่งแวดลอมขององคกร เพื่อใหสมาชิกพัฒนาไปสูเปาหมายและวตัถุประสงคทีว่างไว 

โดยการกระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น โดยเนนวาองคกรจะเรียนรูโดยผาน
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บุคคลที่เรียนรู การเรียนรูของแตละคนไมไดเปนหลกัประกันวาเกิดการเรียนรูในองคกรขึ้น แตการ

เรียนรูขององคกรจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากบุคคลเรียนรู 

สุนทรี กุลนานนท (2539)  กลาววา ความรอบรูแหงตน  (Personal Mastery) หมายถงึ 

บุคคลหรือสมาชิกขององคกรเปนรากฐานขององคกรแหงการเรียนรู บุคคลที่มีความรอบรูจะสามารถ

ขยายความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่เขาตองการไดอยางตอเนื่อง โดยมีองคประกอบพื้นฐาน 

คือ วิสัยทัศนสวนบุคคล (Personal Vision) การจัดการกบัความตึงเครียดอยางสรางสรรค (Holding 

Creative Tension) และการเรียนรูโดยใชจติใตสํานึก (Subconscious)  

ศิริยุพา รุงเริงสุข (2544 : 15)  กลาววา ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)  จะเปน

รากฐานในการพัฒนาจุดเดนและลบจุดดอย 

ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา (2541 : 24)  กลาววา  ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) 

คือ การมหีลักการในการคิดอยางกระจาง  ลึกซึ้ง การพฒันาตนเองใหมีความอดทนและเหน็ความจริง

อยางไมมีอคต ิ(Objectively) 

บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 34) กลาววา ความรอบรูแหงตน หมายถงึ ความสามารถใน

การเรียนรูระดบัสูงของบุคคลที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของคนใหสูงสุดใน

งานที่ตนรับผิดชอบ 

กลาวโดยสรุป  ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) หมายถงึ สมาชิกทุกคนขององคกร 

เปนบุคคลที่รอบรู มีการฝกตนเองใหเปนคนใฝรูอยางตอเนื่อง เพิม่ระดับความสามารถของตนเองอยู

ตลอดเวลา 
      1.3  แบบแผนความคิด 
 เซ็งจ (สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ.์  2547 : 35 ; อางอิงจาก Senge.  1990) กลาววา แบบแผน

ความคิด (Mental Models) เปนแบบแผนทางความคิดและจิตสํานึกของบุคลากร ซึ่งเปนสิง่ที่สะทอน
พฤติกรรมของคนในองคกรนัน้ ๆ และตัง้สมมติฐานและปรากฏการณที่เกิดขึ้น องคกรแหงการเรียนรู 

จะเกิดขึ้นได เมื่อบุคลากรมแีบบแผนทางความคิด และสะทอนภาพทีถู่กตอง เปนการพัฒนาแบบแผน

ความคิดทีมุ่งสวนรวม 

 สุนทรี กุลนานนท  (2539) กลาววา แบบแผนความคิด (Mental Models) เปนแบบแผนทาง

จิตใจในการอธิบายหรือจินตนาการสิ่งตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเขาใจโลก และกําหนดการปฏิบัติตอส่ิง

ตาง ๆ บุคคลซึ่งมีแบบแผนความคิดจะตองอาศัยองคประกอบพืน้ฐาน คือ ใชการวางแผนเปน

กระบวนการเรยีนรู และตองฝกฝนทักษะในการใครครวญและตั้งคําถาม  

 ศิริยุพา รุงเริงสุข (2544 : 15)  กลาววา แบบแผนความคิด (Mental Models)  เปนการสราง

กรอบความคดิ 
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 ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา (2541 : 24)  กลาววา แบบแผนความคิด (Mental Models) คือ 

มีสมมุติฐาน การสรุป หรือภาพพจน ที่มอิีทธิพลตอการที่จะชวยใหเขาใจโลกและแสดงปฏิกิริยาตอบที่

เหมาะสม 

 บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 34) กลาววา แบบแผนความคิด (Mental Models) หมายถึง 

รูปแบบทางความคิดทีเ่หมาะสม บุคลากรในองคกรควรจะสามารถสะทอนภาพที่กระจางชัดและ

ถูกตองของตวัเอง ของงานทีต่นเองทํา ขององคกร รวมทั้งสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคกร โดยใชความคิดวิจารณญาณที่ถกูตอง สมเหตุสมผล เพื่อประเมนิสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  

และหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมตอไป  

 กลาวโดยสรุป  แบบแผนความคิด (Mental Models) หมายถงึ แบบแผนทางจิตใจของคน 

ในองคกร เปนรูปแบบทางความคิดทีเ่หมาะสม สามารถสะทอนภาพทีก่ระจางชัดและถูกตอง รูจัก

จัดสรรความรูที่ไดมาเปนแนวคิดของตนเอง แลวนํามาใชประโยชนในการทาํงานใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร 
     1.4  การมีวิสยัทัศนรวม 

เซ็งจ (สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ.์  2547 : 35-36 ; อางอิงจาก Senge.  1990) กลาววา การมี

วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) เปนการสรางความรวมมือของบุคลากรในการพัฒนาภาพอนาคตที่

สมาชิกในองคกรตองการ ชวยใหบุคลากรเกิดการยอมรบัและมีขอผูกพันตอจุดมุงหมายขององคกร 

วิสัยทัศนรวมนั้นเกิดจากการบูรณาการวิสัยทัศนของบุคลากรและขององคกร ซึ่งจะสนับสนนุใหเกิด

การรวมพลังของสมาชกิทีม่คีวามคาดหวงัและกาวตอไปภายใตจุดมุงหมายเดียวกนั 

สุนทรี กุลนานนท (2539) กลาววา การมวีสัิยทัศนรวม (Shared Vision) คือ การทาํใหเกิด

วิสัยทัศนขององคกรทีทุ่กคนมีความผูกพนั เนื่องจากไดสะทอนวิสัยทศันสวนบุคคลของพวกเขา การ

สรางวิสัยทัศนรวมกัน ตองมอีงคประกอบพื้นฐาน คือ ตองกระตุนใหแตละคนมีวิสัยทัศน โดยสราง

บรรยากาศที่กระตุนใหเกิดการสรางสรรควสัิยทัศนของตน พัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเปนวิสัยทศัน

รวมกันขององคกร สรางทัศนคติตอวิสัยทศันในระดับความผกูพนั (Commitment) มากที่สุด เพื่อให

เกิดพฤติกรรมที่สนับสนนุโดยไมตองมีการควบคุม  

ศิริยุพา รุงเริงสุข (2544 : 15)  กลาววา การสรางวิสัยทศันรวม (Building Shared Vision) 

คือการสํารวจตัวเองกอนวา เรามีการมองอนาคตและกระบวนการสรางวิสัยทัศนอยางไร 

ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา (2541 : 24)  กลาววา การสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 

คือ มีความสามารถทีจ่ะสรางวิสัยทัศน และดํารงรักษาไว มวีิสัยทัศนทีแ่ทจริงวา บุคคลจะเรียนรูไดจาก

ที่ใด และไมใชเพราะถูกบอกแตเปนเพราะบุคคลตองการที่จะเรียนรูมกีารอุทิศตนทีแ่ทจริงโดยสมคัรใจ 

ไมใชยอมตามโดยไมมีความคิด 
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บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 34) กลาววา วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง  

การมีวิสัยทัศนรวมกนัของคนทัง้องคกร สมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของแตละบุคคลให

สอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคกร  อันจะเกิดการรวมพลงัของสมาชิกที่มีความคาดหวงัรวมกัน 

และเจริญไปสูจุดมุงหมายรวมกัน 

กลาวโดยสรุป การมวีิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถงึ สมาชิกทุกคนในองคกรมีการ

แลกเปลี่ยนวิสัยทัศนสวนตน และรวมกนัสรางภาพวิสัยทศันขององคกร สรางทัศนคตติอวิสัยทัศนใน

ระดับความผกูพนั (Commitment) มากทีสุ่ด เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่สนับสนนุโดยไมตองมีการควบคุม 

เพื่อกาวไปสูจดุมุงหมายรวมกัน 
     1.5  การเรียนรูรวมกนัเปนทีม 

เซ็งจ (สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ.์  2547 : 36 ; อางอิงจาก Senge.  1990) กลาวา การเรยีนรู

รวมกันเปนทมี (Team Learning) เปนการเรียนรูรวมกนัของบุคลากรเปนกลุมภายในองคกร โดยอาศัย

ความรูและความคิดของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาดรอบรูของทีม องคกรแหงการ

เรียนรูเกิดขึ้นได เมื่อมีการรวมพลังของกลุมตาง ๆ ภายในองคกร สมาชิกในทีมไดมีโอกาสเรียนรูส่ิงตาง 

ๆ รวมกนั โดยการสื่อขอมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกนัและกนั 

สุนทรี กุลนานนท (2539) กลาววา การเรยีนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) มี 3 มิติ คือ 

การคิดประเด็นที่ซับซอนดวยกัน การสรางสรรคส่ิงใหม ภายใตการประสานงานกนั และบทบาทของ

สมาชิกของทมีในการสนับสนุนทีมอ่ืน  ๆ  การเรียนรูรวมกันเปนทีมมอีงคประกอบพื้นฐาน คือ การ

สนทนาและอภิปราย (Dialoque and Discussion) การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน และการ

เรียนรูวิธกีารปฏิบัติ 

ศิริยพุา รุงเริงสุข (2544 : 15)  กลาววา การเรียนรูเปนทมี (Team Learning) เปน

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและคิดรวมกัน 

ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา (2541 : 24)   กลาววา การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) มี

ความสามารถที่จะคิดดวยกนั ทํางานดวยกันเปนทมี  และตระหนกัถงึรูปแบบของปฏิสัมพันธในทมี ที่

จะทาํใหการเรียนรูกาวหนา 

บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 34) กลาววา (Team Learning)  การเรียนรูถาเกิดในคนเดียว  

จะไมทําใหเกดิพลังอันจะนาํไปสูการเปลีย่นแปลงได ดังนัน้ การเรียนรูที่จะมีประโยชนคือการเรียนรูเปน

ทีม เพื่อสรางมวลพลงั (Critical mass) จะเกิดจากการที่สมาชกิในทมีมีโอกาสเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยกนั 

มีการแลกเปลีย่นขอมูล ความคิด และประสบการณซึ่งกนัและกนัอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ การ

เรียนรูเปนทีมจะทาํใหเกิดการแตกแขนงของความคิด อันนาํไปสูการสรางสรรคได 
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กลาวโดยสรุป การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning)  หมายถึง การที่สมาชกิทุกคนใน

องคกร มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ขอมูล และประสบการณซึ่งกันและกนั  สมาชิกในทมีไดมี

โอกาสเรียนรูส่ิงตาง ๆ รวมกนั และพัฒนาเปนความฉลาดรอบรูของทีม เปนการรวมพลังของกลุม 

ตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อนาํองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ 
     1.6  ความคิดเชิงระบบ 

เซ็งจ (สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ.์  2547 : 36 ; อางอิงจาก Senge.  1990) กลาววา ความคิดเชิง

ระบบ (System Thinking) เปนวิธกีารคิด การอธิบายและการทําความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น

ดวยการเชื่อมโยงเรื่องราวตาง  ๆ  อยางเปนระบบ เปนองคความรูที่ชวยใหบุคลากรสามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบ สามารถเขาใจปรากฏการณตาง  ๆ  ในภาพรวมและภาพยอย การคิด

เชิงระบบนี้เปนหวัใจสําคัญของการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

สุนทรี กุลนานนท (2539) กลาววา ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) มีหลักวา ปญหา

นั้นเปนวัฏจักร ปญหาที่เกิดในปจจุบัน ยอมเปนผลมาจากแนวทางแกปญหาที่ผิดพลาดในอดีต โดย

การมองแบบแยกสวน จงึทําใหเกิดปญหาตามมาเหมือนลูกโซ การมองในเชงิระบบนั้น ตองมกีาร

ปรับเปลี่ยนจติใจ (A Shift of Mind) เปลี่ยนจากการมองแบบแยกสวนมาเปนการมองภาพรวม เปลี่ยน

จากการมองมนุษยวาเปนคนเฉื่อยไรประโยชน เปนการมองวาเปนผูกระตือรือรนในการมีสวนรวม 

เปลี่ยนจากการตั้งรับในปจจบัุนไปเปนการสรางสรรคอนาคต  

ศิริยุพา รุงเริงสุข (2544 : 15)  กลาววา ความคิดเชงิระบบ (System Thinking)  เปนการรวม

เอาระบบตาง ๆ เขาไวดวยกนั ซึง่เนนใหคนทาํงานตามหนาที ่(Function) 

ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา (2541 : 24)   กลาววา ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) 

เปนกรอบที่ลอมรอบองคประกอบ  4  ประการที่เหลือ  เปนกรอบการมองรูปแบบความสัมพนัธที่

เกี่ยวของของการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป บุคคลจะมองอยางไมสัมพนัธกับปจจัยอืน่ การมองทัง้ระบบ

จะทาํใหเห็นโครงสรางที่อยูลึกลงไป ที่ตองการการแกไขเปลี่ยนแปลง การคิดอยางเปนระบบจะชวยให

เห็นวาจะเปลีย่นแปลงรูปแบบอยางไรจึงจะมีประสิทธภิาพ 

บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 34) กลาววา ความคิดเชิงระบบ หมายถึง การพัฒนาความคิด

อยางเปนระบบของสมาชิกในองคกร การคดิอยางเปนระบบ เปนวิธกีารคิด การอธบิาย และการทํา

ความเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงเรื่องราวตาง ๆ อยางเปนระบบ การคิด

อยางเปนระบบเปนกระบวนการในการแสวงหาความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการบูรณาการ

ขอความรู และขอมูลที่หลากหลายเพื่ออธบิายสิ่งที่เกิดขึ้น และจะนาํไปสูการพัฒนาวิธีการแกไขและ

ปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ อีกทัง้จะทําใหเกิดการสรางความรูใหมข้ึนมาได 
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กลาวโดยสรุป ความคิดเชงิระบบ (System Thinking) หมายถงึการที่สมาชิกทุกคนของ

องคกร มีกรอบการมองเหน็ที่สัมพนัธเกี่ยวของกนั สามารถแยกแยะองคประกอบของระบบ ระบบยอย

ประกอบกันเปนระบบใหญ  เปนการบูรณาการขอความรู และขอมูลทีห่ลากหลายเพื่ออธิบายสิง่ที่

เกิดขึ้น และนาํไปสูการพฒันาวิธีการแกไขและปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ 
 
ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู 

 มารควอดท ; และ เรยโนลดส (Marquardt ; & Reynolds, 1994)   อางถึงในปาลกิา  

นิธิประเสริฐกลุ (2547 : 24-25) ไดระบุวา องคกรแหงการเรียนรู พงึมีลักษณะ 11  ประการ ดังตอไปนี ้

      1.  มีโครงสรางทีเ่หมาะสม  ไมมีชัน้การบังคับบัญชามากเกนิไป มีลักษณะยืดหยุน 

คลองตัว มีคําพรรณาหนาทีค่วามรับผิดชอบของงานตําแหนงที่ยืดหยุน เอื้อตอการจัดทีมงานได 

      2.  มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร  พนักงานมีนสัิยใฝรู ศึกษา คนควา และเผยแพรตอ

กันฉนัมิตร มีแนวจงูใจที่จะสรางสรรคส่ิงใหม  ๆ  อยูเสมอ และไดรับการสนับสนนุทั้งการเงนิและขวญั

กําลังใจจากผูบริหาร 

       3.  มีการเพิ่มอํานาจปฏิบัติ องคกรแหงการเรียนรูจะเปดโอกาสใหพนกังานมี

ความสามารถในการเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจ ลดความรูสึกตองพึง่พงิผูอ่ืนในการแกปญหา ขยาย

ความในการเรยีนรูของตนใหบังเกิดผลงอกงามสรางสรรคอยางเต็มที่ ผลักความรับผิดชอบและการ

ตัดสินใจแกไขปญหาไปสูระดับลางสุดในฐานะผูรูดีใหมากที่สุด 

       4.  มีการตรวจสอบ คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ที่จะกระทบตอสภาพแวดลอม

องคกร ไหวตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลง แสดงทวงทีในธรุกิจของตนใหมีนัยสาํคัญแกสังคม เลือก

เปาหมายในสภาพแวดลอมที่องคกรมุงทีจ่ะมีปฏิสัมพนัธดวย 

       5.  ทกุคนมีสวนสรางและถายโอนความรู หนาที่การสรางนวัตกรรมองคความรูใหม  ๆ  

มิใชเปนเพียงหนาที่ของผูบริหาร ผูปฏิบัติทุกคนจะมีบทบาทเสริมสรางความรู เรียนรูจากสวนอื่น ฝาย

อ่ืน จากเครือขายสายสัมพันธติดตอกันผานชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีตาง  ๆ  มีการ

แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน 

       6.  มีเทคโนโลยีสนับสนนุการเรียนรู  องคกรแหงการเรียนรูจะประยุกตใชเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงาน ในการเรียนรูอยางทั่วถึง เพื่อใหมกีารเกบ็ ประมวล ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็ว

และถูกตอง สรางเครือขาย สรางฐานขอมลูคอมพิวเตอร มีการใชปญญาประดิษฐ (Artificial 

Intelligence) เทียบเคยีงกับการทาํงานของสมองมนุษย ทําใหการฝกอบรมในอนาคตจะรวดเร็ว ส้ัน 

กระชับ เปนทีน่าสนใจ ประยุกตใชได 
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       7.  มุงเนนคุณภาพ องคกรแหงการเรียนรูจะพฒันาคณุภาพตามคณุคาในสายตาของ

ผูรับบริการ โดยไมมีคําวาตอรอง คุณภาพเสมือนหนึง่ศาสนาที่จะไดรับการยอมรับโดยไมมีขอกังขา 

       8.  ย้าํเนนความมกีลยทุธ กระบวนการเรียนรูขององคกรจะเปนไปอยางมีกลยทุธทั้งใน

ดานของการยกราง การดําเนินการ และการประเมิน ผูจดัการผูบริหารจะเปนผูทําหนาที่ทดลอง

เกื้อหนุนมากกวาจะเปนผูกาํหนดแนวปฏบัิติหรือคําตอบไวให 

       9.  มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน ทีมุ่งสงเสริมคุณภาพชีวติของผูปฏิบัติงานเพื่อใหเขาได

พัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที ่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อดทนตอความแตกตาง ความ

หลากหลายใหความเทาเทยีมเสมอภาค ใหความเปนอสิระ สรางบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยและ

การมีสวนรวม 

     10.  มีการทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีมจะชวยสงเสริมความรวมมอืและการสรางการ

แขงขันและการสรางพลงัรวม (Synergy)  เครือขายทรัพยากรตาง ๆ ทัง้ภายในทีมและระหวางทีม กับ

บุคคลภายนอกทีม สรางพนัธมิตรในการดาํเนนิธุรกิจใหเปนไปอยางรวดเร็ว ยืดหยุนขึ้นและฉลาดขึ้น 

     11.  มีวิสัยทัศนรวมกัน วสัิยทัศนจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานมุงเขาสูเปาหมาย

อยางมีเจตจํานง อยางผูกพนั บนพืน้ฐานของคานิยม ปรัชญา ความคดิความเชื่อที่คลายคลึงกัน สงผล

ใหมีการรวมกนัทาํกิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกนัในที่สุด 

อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2538 : 22-24) ไดขยายความลักษณะ 11 ประการขององคกรแหงการ

เรียนรูของมารควอดท และเรยโนลดส วา องคกรที่จะจัดวาเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ดีนัน้ ตองมี

โครงสรางที่เหมาะสม คือ โครงสรางแนวราบ เพราะจะชวยทําใหเกิดการตดิตอส่ือสารเกิดขึ้นได 

งายกวา ขอมลูขาวสารในองคกรเกิดการลื่นไหล ทุกคนมีสวนรับผิดชอบ เกิดการประสานสมัพนัธทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรของตน  องคกรแหงการเรียนรูตองมีวัฒนธรรมการเรียนรู ทุกคนในองคกร

ตองเกิดความรูสึกและยอมรับในคุณคาและพลังของการเรียนรู และมีแนวทางแกไขปญหาสําหรับผูไม

เรียน เมื่อทกุคนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู ทกุคนกจ็ะมีอํานาจและความสามารถตัดสินใจเรื่อง

ตาง ๆ มากขึ้นตามสัดสวนของการเรียนรูทีเ่กิดขึ้น องคกรตองทําการสํารวจสภาพแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอก เพื่อใหรูเรารูเขาอยูตลอดเวลา ตองมกีารสรางความรูและถายโยงความรูอยางตอเนือ่ง 

หมุนเวียน เมือ่มีการสรางความรู ก็ตองมกีารเก็บรวมรวบความรู ใสรหัส ลงบันทึก และใชความรูนั้น ๆ 

ในทุกระดับ และทุกวัฒนธรรมขององคกร องคกรตองจัดหาเทคโนโลยกีารเรียนรูเพื่อสนับสนนุให

สามารถเกิดการเรียนรูทัง้ในระดับรายบุคคล กลุม และองคกร เทคโนโลยีการเรียนรูครอบคลุมทั้ง

หลักการ ทฤษฏี และวิธีการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนใหคนในองคกรตอง

ยอมรับวา การเรียนรูจะตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เกิดขึ้นอยางมีคุณภาพ กอใหเกิดความกาวหนา

พัฒนาอยางแทจริง ตองมีการกําหนดผูนาํ หรือบุคคลหลักในการพัฒนาหรือเสริมสรางขวัญและ
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กําลังใจในการเรียนรู ประกอบกับตองมีการสรางบรรยากาศที่สนับสนนุใหอยากเรียนรู องคกรตองไม

มองขามความตองการ ความปรารถนาหรือแมแตความฝนของคนในองคกร การเรียนรูจะเกิดขึน้ได

ตองอาศัยการทํางานเปนทีม และมีเครือขาย ทกุคนตองทาํงานรวมกนัใหมากที่สุด โดยคาดหวังวาจะ

ชวยทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบคุคลและระหวางกลุม ประการสุดทาย องคกรตองมีวิสัยทัศน 

การมองไปขางหนาวาองคกรจะกาวไปในทิศทางใด อยางไร 

ทศพร ประเสรฐิสุข (2543 : 15)  ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรูจะแตกตางจากองคกร

ทั่วไป คือ จะมกีารเรียนรูผสมผสานอยูในกิจกรรรมทุกประเภท เปนสวนหนึ่งของงานประจําวนั ไมใช

งานพิเศษ และองคกรจะเปนองคกรแหงการเรียนรูได บุคลากรเปนตวัจักรสําคัญ ซึ่งจะตองเรียนรูหรือ 

ใฝหา  แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา และจะตองสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคดิและพฤติกรรม 

(Thinking and Behavior) ไปสูความกาวหนาทนัสมยัไดตลอดเวลา  

 โดยองคกรแหงการเรียนรูตองมีองคประกอบอยางนอย 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

      1. จิตใจเปดกวาง (Openness) หมายถึง การมีแนวความคิดที่เปดกวางสูส่ิงแวดลอม

ภายนอกองคกร รับรูและพยายามเรียนรูจากสิง่ที่เกิดขึ้นจากภายนอก โดยพยายามศึกษาจากแหลง

เรียนรูตาง  ๆ 

      2.  ความคดิริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking) บุคคลในองคกรตองมีความรูพืน้ฐาน

เพียงพอที่จะคดิสิ่งใหม ๆ แปลก ๆ ที่เปนประโยชนแกองคกร มีความยืดหยุนในการคิดและการกระทํา 

จนทาํใหเกิดพลังสรางสรรคในสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชน 

      3.  การรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy) หมายถงึ การรับรูและเชื่อมั่นใน

ความสามารถของตนเองวา สามารถประสบความสาํเร็จในงานตาง ๆ ได 

        4.  การสรางวัฒนธรรมองคกร (Reinventing the Culture) หมายถึง การสรางสรรค

วัฒนธรรมที่สนับสนนุการตื่นตัว ใชการเรยีนรูเปนกลยทุธที่สําคัญในการพัฒนาคนและองคกร และมี

การแกปญหาที่เชิงรุก 

เบค ; และ ยีเกอร (ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยุธยา.  2541 : 25 ; อางอิงจาก Bake ; & Yeager)  

กลาวถึงลกัษณะขององคกรหรือทีมงานทีท่ํางานมีประสิทธิภาพสูง ดังนี ้

      1.  ภารกิจ (Mission)  ชัดเจน 

      2.  เปาหมาย (Goals)  กระจาง  วัดได 

      3.  บุคลากรมีทักษะ ความชํานาญ 

      4.  บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในทีม 

      5.  ความเปนผูนาํที่ระบชุัดเจน ซึง่เอื้อตอระบบเปด โดยไมมีการควบคุม 

      6.  การสื่อสารแบบเปดมีความชัดเจนกระจาง 
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       7.  โครงสรางการตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ แกปญหาอยางมีระบบ โดยไมถูกทาํใหลาชา

โดยไมมีส่ิงสาํคัญ 

       8.  ระบบและกระบวนการที่มีประสิทธภิาพ ซึง่ชวยใหคนทํางานไดดีข้ึน 

       9.  มีส่ิงตอบแทนควบคูไปกับความสาํเร็จ 

     10.  บรรยากาศโดยรวมชวยกระตุนใหคนทุมเทความพยายามสูงสดุและชวยสรางสปริต 

ในทีม 

 วนิดา ชูวงษ (2541 : 22)  กลาวถงึลักษณะที่ตองจดัใหมีข้ึนในองคกรแหงการเรียนรู ไดแก 

       1.  มีการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

       2.  มีการถายทอดสิ่งที่เรียนรูไปทั่วทั้งองคกร 

       3.  มีการกระจายและแบงปนความรูกันอยางรวดเร็ว 

       4.  มีความคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ 

       5.  มีการกระตุนใหคนในองคกรคิดสิ่งใหม ๆ ใหมีความคิดเชิงสรางสรรค 

       6.  มีการสงเสริมสนับสนุนใหรางวัลแกบุคคล/กลุม ที่สามารถนําผลของการเรยีนรูไป

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

       7.  มีการยอมรับการเรยีนรูจากการลองผิดลองถูก เรียนรูจากประสบการณ 

       8.  มีความสนใจตอการพัฒนาและการเรียนรูของบคุคลเปนรายบคุคล 

       9.  มีบรรยากาศที่เกื้อหนุนตอการเรียนรู เชน บรรยากาศประชาธปิไตย 

     10.  มีการทํางานเปนทีม 

      11.  มีความยืดหยุน 

นอกจากนี ้ศิริยุพา รุงเรงิสุข (2544 : 15) กลาววา องคกรแหงการเรียนรูควรมีลักษณะ ใน

ประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

     1.  การเปนผูนําที่ดี  

         1.1  สรางแรงจูงใจใหบุคลากรในหนวยงาน 

         1.2  มีวสัิยทัศน 

         1.3   มีการรวมมือกนัในการวัดเปาหมาย คือ ผูนาํตองกําหนดเปาหมายรวมกบั

ผูรวมงาน 

     2.  วฒันธรรมองคกร 

          2.1  มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 

          2.2  สรางความสัมพนัธที่ดีในองคกร 

          2.3  สรางความรูสึกของการเปนเจาขององคกร 
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      3.  การจัดรูปแบบองคกร 

           3.1  การทํางานแบบไรขอบเขต 

           3.2  สรางการทาํงานเปนทมี 

           3.3  ใหอํานาจการตัดสินใจแกบุคลากร 

จิรัชฌา วิเชยีรปญญา (2548 : ออนไลน) กลาวถึงลกัษณะขององคกรแหงการเรียนรู วาเปน

องคกรที่มีลักษณะดังตอไปนี ้

     1.  มุมมองในเชิงองคกร (Organization Perspective) 

        1.1  มีมุมมองในระบบโดยภาพรวม มองเหน็และเขาใจถึงกระบวนการและ

ความสัมพันธของระบบตาง  ๆ  ทัว่ทัง้องคกร 

        1.2  มวีิสัยทัศน เปาหมายและคานิยมรวมกนัทัง้องคกร 

        1.3  เปนการมองวาองคกรสามารถเรียนรูและเติบโตได 

    2.  มุมมองในเชิงกระบวนการ (Process Perspective) 

         2.1  การเล็งเหน็โอกาสในความไมแนนอนเพื่อสรางความเจริญกาวหนา 

         2.2  สามารถปรับตัวและสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดดี 

         2.3   สรางวัฒนธรรมของการใชการเสริมแรงและการเปดเผยขอมูลในองคกร 

         2.4   มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการเพิ่มอํานาจการปฏิบัติงานแกพนักงาน

ในองคกร 

         2.5   มีการสรางเครือขายทัง้ภายในและภายนอกองคกร (คน งาน เทคโนโลยี และ

ชุมชน) 

          2.6  มีการใหรางวัลสําหรับความคิดสรางสรรค และจัดตั้งโครงงานเพื่อรองรับความคิด

ดังกลาว 

           2.7  สรางความไวเนื้อเชื่อใจใหเกิดทัว่ทัง้องคกร 

           2.8  มุงสูการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

           2.9  มกีารใชระบบการสํารวจและประเมินทักษะ สมรรถนะของการเรียนรู 

           2.10  มีระบบตาง  ๆ  เพื่อการเรียนรูและใชประโยชนรวมกนัในองคกร 

     3.  มุมมองที่เกีย่วกับคน (Human Perspective) 

           3.1  สนบัสนนุใหพนกังานในระดับลางไดมีโอกาสและสามารถอธิบายความคืบหนา

และอุปสรรคในการทํางานได 

           3.2  สนับสนนุใหผูบริหารทาํหนาทีเ่ปนผูชี้แนะ พีเ่ลี้ยง ที่ปรึกษา และเปนผูเกือ้หนนุ

การเรียนรูแกสมาชิกขององคกร 
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             3.3  มีผูที่เปนแมแบบเกี่ยวกับการกลาเสี่ยง กลาทดลองปฏิบัติในสิ่งที่คิดดแีลว 

             3.4  ใหการสนับสนนุและสงเสริมการจัดตั้งทมีปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 

             3.5  มีการใชคณะทํางานทีม่ีผูปฏิบัติมาจากหลาย ๆ สวนงาน 

 ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา (2541 : 23)  กลาวถึง คานยิมในองคกรแหงการเรียนรู  

4 ประการ คือ  

        1.  ทกุ  ๆ  คน เปนแหลงความคิดที่เปนประโยชน 

        2.  ผูใกลชิดปญหามากที่สุดจะเปนผูที่มีความคิดทีดี่ที่สุดในการแกไขปญหานัน้ ๆ 

        3.  ความคิดใหม  ๆ  เปนสิ่งสาํคัญที่ควรกระตุนใหเกิดขึ้นและควรใหรางวัล 

        4.  ความผิดพลาด เปนโอกาสของการเรียนรู 

มาลี ธรรมศิริ (2543 : 286)  กลาวถงึลักษณะสําคัญ 3 ประการ แหงการเรียนรู คือ 

       1.  การเปดกวาง (Openness) หมายถึง การเปดกวางสูส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร 

องคกรแหงการเรียนรูจะตอบรับและพยายามเรียนรูส่ิงที่เกิดขึ้นภายนอก โดยศึกษาจากวารสาร 

นิตยสาร ผลงานวิจัย ปาฐกถาของบุคคลสําคัญและการสัมมนาโดยผูเชี่ยวชาญนอกองคกร 

       2.  พลงัสรางสรรค (Creativity) คือ ส่ิงที่สําคัญที่สุดสําหรับความสามารถในการเรียนรู 

องคกรแหงการเรียนรูจะเนนสองประการในการสรางพลงัสรางสรรค คือ ความยืดหยุนและการยอม

กลาเสี่ยงทําในสิ่งใหม 

       3.  ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-efficacy) คือ ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

วา สามารถประสบความสาํเร็จในงานตาง  ๆ  ได องคกรแหงการเรียนรูสรางวฒันธรรมที่สนบัสนนุการ

ต่ืนตัวและการแกปญหาเชงิรุก 
 
ความสาํคัญขององคกรแหงการเรียนรู 
สุรสิทธิ์ เหมตะศิลป (2543 : 3-4) ไดเสนอความสาํคัญขององคกรแหงการเรียนรูวา เปน

องคกรที่สมาชิกไดเรียนรู แบงปนและใชความรูใหมอยางตอเนื่อง เพื่อทีจ่ะเปลี่ยนแปลงไปอยางไมมีที่

ส้ินสุด  โดยมีเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 

       1.  การอยูรอด (Survival)  การเรียนรูจะตองมากกวาหรือเทากับการเปลี่ยนแปลงของ

ส่ิงแวดลอม 

       2.  ความเปนเลิศ (Excellence)  ความเปนเลิศทําใหองคกรมีโอกาสรอด   

 แกวตา ไทรงาม ; และคนอื่น ๆ (2548 : 90-91) กลาวถงึ เหตุผลและความจําเปนตอการ

เปลี่ยนแปลงไปสูองคกรแหงการเรียนรู ไดแก  
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         1.  การแขงขัน เปนการตอสูเพื่อความอยูรอด โดยการปรับเปลี่ยนตัวเองใหทนักบัการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ  

         2.  เทคโนโลย ีปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนเรื่องใกลตัว เกีย่วของกบัทุกคน 

และมีผลกระทบตอทัง้ปจจบัุนและอนาคต องคกรตองสามารถตอบสนองตอความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ี

         3.  ผลผลิตและบริการ ทุกหนวยงานยอมมีผลผลิตและการบริการที่มีลักษณะเฉพาะ

ของตนเอง หนวยงานที่มุงเนนพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรทกุระดับ โดยใหบุคลากรไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง และเปดโอกาสใหไดรับประสบการณการ

พัฒนาวชิาชพีจากหนวยงานภายนอก จะชวยในการพฒันาความสามารถและศักยภาพของบุคลากร 

ใหสามารถผลติและบริการไดอยางมีคุณภาพ 

        4.  ความสัมพันธระหวางผูบริการและผูใชบริการ การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผู

บริการและผูใชบริการ เปนหัวใจสาํคญัของหนวยงานทีจ่ะเปนเลิศในอนาคต การใหโอกาสทางการ

ศึกษา การฝกอบรมพัฒนาแกบุคลากร โดยเนนวิชาการดานมนุษยสมัพันธและการบริการ เพื่อสราง

บุคลากรใหมคีวามสามารถบริการและมีความสัมพนัธทีดี่กับผูใชบริการ 

 สรุปไดวา สภาพของหนวยงานที่ตองแขงขนัเพื่อความอยูรอดในทามกลางความกาวหนา

และล้ําสมัยของเทคโนโลย ีเพื่อผลผลิตและบริการที่เปนเลิศ ดวยการสรางความสมัพันธที่ดีระหวาง ผู

บริการและผูใชบริการ จาํเปนตองปรับเปลีย่นและพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

 มาลี ธรรมศิริ (2543 : 286) ไดสรุปวา องคกรแหงการเรียนรู คือ องคกรที่ใชการเรียนรูเปน 

กลยุทธที่สําคญัในการพัฒนาคนและองคกร  การเรียนรูเปนสิง่ทีม่องเหน็ไดยากในธรรมชาติ เพราะเปน

ส่ิงที่เกิดขึ้นในความคิดของคน การทาํความเขาใจ และการวิเคราะหขอมูลที่รับรูจึงเปนความรูในตัว

บุคคล เมื่อคนเกิดการเรียนรูก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และเมื่อพฤติกรรมของคนในองคกร

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กจ็ะทาํใหพฤตกิรรมองคกรมกีารเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนา 

 สุธรรม พงศสําราญ (1998 : 27)  กลาววา องคกรแหงการเรียนรูเปนอดุมการณของป 1990 

ที่ทางฝายบรหิารขององคกรไดลงทุนใหกบัพนกังานอยางตอเนื่อง คือใหพนักงานไดเรียนรูอยางเตม็ที่ 

พรอมกับใหมกีารเจริญกาวหนาในดานของสายงานดวย ในทํานองเดียวกนั ดานพนักงานก็ตอบสนอง

กับองคกรดวยการใหความซือ่สัตย หรือความจงรักภกัดีตอองคกร ต้ังใจใฝหาการเรียนรู การมีสวน

รวมกับองคกร มีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันและกาํหนดจุดมุงหมายที่จําเปนกับองคกร 

 วนิดา ชูวงษ (2541 : 21)  กลาววา การพฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น 

นอกจากจะทาํใหทุกคนในองคกรไดรับการพัฒนาอยางทั่วถงึเปนระบบและตอเนื่องแลว ยงัชวยให

องคกรสามารถปรับตัวใหรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วไดดี 
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 อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2538 : 23) กลาววาหากองคกรใดสามารถพัฒนาตนเองใหเปนองคกร

แหงการเรียนรูอยางแทจริง องคนัน้จะสามารถ “พัฒนาคนอยางยัง่ยนื” องคกรนัน้จะมี “พลังสมอง” ที่

เปนทรพัยสมบัติอันมีคายิง่กวาทรัพยสินเงินทองอืน่ใด 

 ปเตอร ดรัคเกอร (ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา.  2541 : 24 ; อางอิงจาก Peter Drucker)  

ระบถุึงความสาํคัญขององคกรแหงการเรียนรู ไว 3 ประการ คือ  

      1.  บุคลากรในองคกรสามารถทีจ่ะเรียนรูไดเร็วกวาคูแขง  บุคลากรมีการอุทิศตน และ

สามารถที่จะเรียนรูไดในทุกระดับขององคกร 

      2.  องคกรแหงการเรียนรูเปนหนทางเดยีวทีจ่ะรักษาบุคลากรที่ดีทีสุ่ดไวได 

      3.  การใหบรรยากาศแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และมีนวัตกรรมใหม ทําใหองคกร

เติบโตกาวหนาเปนองคกรแหงผูทํางานทีท่รงความรู 

นอกจากนี ้บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 33)  ยังไดกลาวถงึความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองคกร (Human Performance) วา จะสงผลโดยตรงตอผลประกอบการขององคกร 

(Organization Performance) ทั้งดานคณุภาพและปริมาณ  และการเรียนรูจะทาํใหเกิดการพัฒนา 

และการพัฒนาคือความอยูรอดขององคกร    

 
แนวความคิดที่มาขององคกรแหงการเรียนรู 

 แกวตา ไทรงาม ; และ คนอื่น ๆ (2548 : 92-94) กลาวถงึการศึกษาคนควาเรื่ององคกรแหง

การเรียนรู เร่ิมตนครั้งแรกจากผลงานทางวชิาการของอารกิริส (Argyris) และ สชอน (Schon) ในป 

ค.ศ. 1978  ตอมาในป ค.ศ. 1990 เซ็งจ (Senge) ไดเขียนผลงานเผยแพรเปนหนงัสอืชื่อ The Fifth 

Discipline : The Art and Practice of Learning Organization)  และไดเผยแพร หลักการ แนวคดิ 

เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูไปสูการปฏิบัติจริงในองคกรตาง  ๆ  รวมทั้งมกีารจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการดวย ทาํใหแนวคดิเรื่ององคกรแหงการเรียนรู ไดรับการเผยแพรไปอยางกวางขวาง องคกร

แหงการเรียนรูเปนแนวคิดเชงิกลยทุธที่ชวยปองกนัปญหาในระยะยาว เปนการวางแผนอนาคตของ

องคกร การเรียนรูที่เร็วกวาคูแขง ถือเปนขอไดเปรียบ และการเรียนรูจะตองเปนการเรียนรูอยางเตม็ที่

ของบุคลากรทกุคน ทุกระดับในองคกร โดยถือวา คนทุกคนมีธรรมชาติของการเปนนักเรียนรูเพื่อ

แสวงหาสิ่งที่ดีใหแกชีวิต 
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2.  การสงเสริมไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
 อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2538 : 21)  กลาววา องคกรแหงการเรียนรูจะเกดิขึ้นได ตองใหสมาชกิ

ในองคกรนัน้ แตละคนเกิดแรงจูงใจเพื่อพฒันาตนเองและเพื่อองคกรโดยสวนรวมในที่สุด องคกรตอง

ทําใหทกุคนรวมมือกัน สงเสริมการเรียนรูซึง่กนัและกนั จติใจของทุกคนตองอยูในภาวะแหงการ

แสวงหาความรู หรือใหทุกคนมีสัญชาติญาณแหงการเรยีนรูอยูคูตนเองตลอดไป 

 เดชน เทียมรัตน ; และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546 : 17-65)  กลาวถึงแนวคิดในการ

พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู อยูภายใตพืน้ฐานวินยั 5 ประการ ทีทุ่กคนจะตองศรัทธาและรวมกัน

ปฏิบัติ ไดแก 

      1.  มุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery)  มีแนวปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย  

           1.1  การสรางวิสัยทศันสวนตน (Personal Vision) คือความคาดหวงัของแตละคนที่

ตองการจะใหส่ิงตาง ๆ เกิดขึ้นแกชวีิตจริงของตนสักวนัหนึง่ในอนาคต แบงออกไดเปน วิสัยทัศนใน

หนาทีก่ารงาน วิสัยทัศนในดานครอบครัว และวิสัยทัศนหลังเกษียณ 

           1.2  มแีรงมุงมัน่ใฝดี (Creative Tension) ถือเปนแรงใฝดีที่จะชวยเสริมสงใหคน 

มีความเพียรพยายาม มุมานะ และมพีัฒนาการอยูตลอดเวลา 

           1.3  ใชขอมูลเพื่อคิดวิเคราะหและตัดสินใจ (Commitment to the Truth)  การใช

ขอมูล ขอเท็จจริง และเหตุผลทุกครั้ง จะชวยใหทํางานทกุสิ่งไดอยางถกูตองอยูตลอดเวลา ชวยใหมี

ระบบการคิดและการตัดสินใจที่ดี 

           1.4  ฝกใชจิตใตสํานกึในการทาํงาน (Using Subconsciousness) เปรียบไดกับการมี

ความชาํนาญขั้นสูงสุด ซึง่จะชวยใหการทาํงานอยางใดอยางหนึ่งดําเนินไปโดยอัตโนมัติ และมีผลงาน

ออกมาดีเยีย่ม การจะบรรลุขีดความสามารถระดับนี้ได ตองมีการฝกทกัษะในงานแตละประเภทอยาง

จริงจัง 

     2.  รูปแบบวิธีการคิด และมุมมองที่เปดกวาง (Mental Models)  ในการเปลีย่นแปลง

องคกรเพื่อใหเกิดศักยภาพในการแขงขนั จะตองทาํใหบุคลากรทุกคนมีความรูและความเขาใจไป

ในทางเดียวกนั  รูปแบบวิธกีารคิดของคนและองคกรจําเปนตองเปลีย่นไป ซึ่งจะสะทอนออกมาใน 3 

ลักษณะ คือ เจตคติ (Attitude)  ทัศนคติ (Viewpoint / Standpoint / Perception) และ กระบวนทัศน 

(Paradigm)  

       เจตคติ หมายถึง ทาที หรือความรูสึกของบคุคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนการ

แสดงออกทางกาย หรือทางอารมณ 

  ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น ถือเปนสวนหนึง่ของรูปแบบวิธคิีด 
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  กระบวนทัศน หมายถงึ กรอบความคิด แนวปฏิบัติ ทาททีี่ปฏิบัติตาม ๆ กันไป จน

กลายเปนวัฒนธรรมขององคกร เปนความเชื่อ เปนความยึดติด ฝงใจ กับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

      3.  การสรางและสานวิสัยทัศน (Shared Vision) วิสัยทัศนในทีน่ี ้หมายถงึ วิสัยทัศน

องคกร เปนความมุงหวงัขององคกรที่ทกุคนจะตองรวมกนับูรณาการใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นในอนาคต 

เปนจุดมุงหมายรวมกนัของสมาชิกทุกคนในองคกรที่จะมุงมัน่ไปใหถงึ เมื่อมีการพัฒนาวิสัยทัศน

องคกรแลวนาํไปเปนเปาหมายของการกาํหนดแผนกลยทุธ (Strategic Planning) จากนัน้  จะตองมี

การสานวิสัยทศัน ใหทุกคนไดรู ไดเขาใจ และรวมกนัปฏิบัติใหเปนจริงขึ้นมาดวย แผนการปฏิบัติ 

(Operation Plan) 

      4.  การเรียนรูรวมกนัเปนทีม ( Team Learning ) การเรียนรูรวมกนัเปนทีมนี้ เนนเฉพาะ

การถายทอดประสบการณภายในสถานที่ทาํงาน ทามกลางบรรยากาศของการปฏบัิติหนาที่ประจํา

ตามปกติ โดยมีวิธีการที่สําคญั รวม 4 วิธ ีคือ 

           4.1  ใชการเสวนา (Dialoque) ในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกนัและกนั โดยมี

แนวทางปฏิบัติเร่ิมตนจากหวัขอของการเสวนาเทานัน้ ไมมีการกาํหนดขอสมมติฐานหรือทางเลือกใด ๆ 

ไวลวงหนา แตใหกลุมรวมกันคิดพิจารณาเอง โดยสมาชิกทุกคนตองมีความคิดและจิตใจที่เปดกวาง 

ยอมรับขอคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน 

           4.2  ใชการอภิปราย (Discussion)  ซึ่งจะคลายกบัการเสวนา แตมีการเตรียม

สมมติฐานและทางเลือกตาง ๆ ไวเปนการลวงหนาเพื่อนาํมาอภิปรายกัน 

            4.3  ใชเทคนิคของการบริหารงานเปนทมี (Team Management) ซึ่งเปนเรื่องของ

การใชความสามารถของหวัหนาทมี ในความเปนผูนาํ (Leadership) และความเขาใจในจิตวทิยาของ

การบริหารทีมงาน เพื่อใหเกดิการเรียนรูจากผลสําเร็จหรือความผิดพลาดรวมกนั 

            4.4  ใชเทคนิคของการบริหารโครงการธุรกิจ (Business Project Management) โดย

บริหารในรูปโครงการ มหีัวหนาและสมาชิกในโครงการ มีจุดเริ่มตนและแลวเสร็จทีช่ัดเจน มกีิจกรรม

พรอมผูรับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนการของการบรหิารเปนระบบ 

             4.5  ใชการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Action Learning) โดยรวมกนัเรียนรูถงึปญหา

ที่แทจริง วามสีาเหตุมาจากอะไร รวมกนัลงมือแกไขปญหานั้นอยางจรงิจัง เพื่อใหไดผลจริง และเพือ่ให

บรรลุวิสัยทัศนขององคกร รวมกนัเรียนรูในประสบการณที่ไดลงมือปฏิบัติการนั้น ๆ อยางจริงจงั 

 การเรียนรูรวมกันเปนทมีนี ้มลัีกษณะพเิศษคือเสมือนการเรียนรูกนัในระหวางการทาํงาน  

(On-the-Job Training) ซึ่งจะไดผลในเชิงปฏิบัติคอนขางสูง แตมคีาใชจายต่ํา มีความเปนกนัเองสูง 

แตตองเนนความเปนระบบดวย คือจะตองเรียนรูอะไรกอน อะไรหลัง จงึจะประสบความสําเร็จสูงสดุ 
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      5.  ความคดิความเขาใจเชิงระบบ (System Thinking)  ถือเปนวนิัยที่มีความสําคญัสูงสุด  

เนื่องจากระบบใด ๆ เปนระบบใหญที่ประกอบดวยระบบยอย ๆ  ผูนาํองคกรตองมองใหออกวา  

ระบบใหญคืออะไร และมีระบบยอยเชื่อมสัมพันธกนัอยูอยางไร ซึง่วธิคิีดเชิงระบบนี ้ทุก ๆ อุบัติการณ 

(Emergence) ยอมตองประกอบไปดวยองคประกอบ (Elements/Parts) และตัวเชื่อม (Link) ซึ่งจะ

เชื่อมตอระหวางองคประกอบตาง ๆ ดังภาพ 
 

  

           องคประกอบ 1              องคประกอบ 2 

  

                 ภาพประกอบ 2  องคประกอบและการเชื่อมโยงระบบ 

ที่มา :  เดชน เทียมรัตน ; และกานตสุดา มาฆะศิรานน.  (2546).  วินยัสําหรับองคการเรียนรู.  64. 

 

วิธีคิดเชิงระบบนี้ เปนการคิดแบบเปนวง (Circle) จากเหตุไปสูผล แลวผลก็กลายเปนเหต ุ

นําไปสูผลอันตอไป วนเวียนไปจนครบอบัุติการณนัน้ ๆ 

 ธเนศ ขําเกิด (2541 : 29) ไดเสนอกระบวนการในการสรางองคกรแหงการเรียนรูที่จะนําไปสู

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable) ไว ดังนี ้
 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ภาพประกอบ 3  กระบวนการสรางเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

ที่มา :  ธเนศ ขําเกิด.  (2541, กนัยายน).  องคกรแหงการเรียนรู.  วารสารวิชาการศกึษาศาสตร. 

                     1(4) : 29. 

วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา 

 กําหนดกลยุทธในการสรางเสริม           ประเมินผล 

              ดําเนินการ 

ตัวเชื่อม 
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ทศพร ประเสรฐิสุข (2543 : 15-16)  ไดกลาวถงึการปรับองคกรใหเปนองคกรทีท่ันสมัย 

เปลี่ยนแปลงไปไดตามสภาวการณอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา จําเปนจะตองมีการปรับเปลีย่น

องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจะตองเริ่มตนจากสิ่งตอไปนี ้

      1.  ปรับระบบการคิดเพื่อการเรียนรู  เนือ่งจากความคดิเปนตัวกาํหนดพฤตกิรรม ตอง

ปรับเปลี่ยนจากความคิดที่สรางกฎ ระเบยีบและวัฒนธรรมการทาํงานที่ซับซอน สรางกรอบลอมตัวเอง 

จนมองไมเหน็ความสาํคัญของหนวยงานอืน่ มาเปนการมององคกรในภาพรวม พัฒนาไปดวยกัน 

เปนไปไมไดทีห่นวยงานใดในองคกรเจริญเพียงหนวยงานเดียว หนวยงานอื่นลาหลงั แลวจะทําให

องคกรเจริญขึ้นได องคกรจะเจริญ ทกุหนวยงานตองเจริญไปพรอม  ๆ  กนั เรียนรูไปพรอม  ๆ  กนั 

     2.  ตองคิดอยางเปนระบบ  (System Thinking) หมายถึง กระบวนการคดิ อยางเปน

ข้ันตอน คํานงึถึง ปจจัยปอนเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs)  โดยศึกษา

วามีปจจัยอะไรบางทีเ่อื้อตอความสาํเร็จ ปจจัยอะไรที่เปนตัวถวง มองไปที่เปาหมายรวม  มองภาพ 

รวมขององคกร แตละหนวยงาน มีความสาํคัญเทาเทยีมกัน คิดอยางริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางที่คนอื่น

คิดไมถึง หาโอกาส (Opportunity) ที่คนอืน่มองไมเหน็ 

     3.  ความเชีย่วชาญของบคุลากร  (Personal Mastery)  องคกรที่เจริญยอมเกิดจาก

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเกงในสาขาของตน และตองประสานความเกงของตนใหเขากบั

หนวยงานอื่น  ๆ  ไดดี องคกรตองมีการพฒันาบุคลากรอยางสม่ําเสมอใหเปนคนทีม่ีวิสัยทัศน (Vision) 

ที่สอดคลองกบัความเปนจริง 

     4.  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) ทุกคนมีวิสัยทัศน แตองคกรตองมี

วิสัยทัศนรวม ซึ่งเกิดจากการบูรณาการวิสัยทัศนของแตละคน แตละหนวยงานเขาดวยกนั เมื่อได

วิสัยทัศนรวมแลว ก็ดําเนนิการกําหนดพนัธกิจ (Mission) ที่สอดคลองกับความเปนจริง แลววางแผน

การทาํงานรวมกันใหบรรลุเปาหมายใหทกุคนเกิดความรูสึกปนเจาของ (Sense of Belonging)  

     5.  การเรียนรูรวมกนัในทมีงาน (Team Learning) กลาวคือ แตละบคุคลมีความสามารถ

เฉพาะตัว แตเกงในการทาํงานรวมกนั ประสานกัน จะทาํใหงานมีประสิทธิภาพ การทํางานเปนทีมจะ

เกิดไดโดย 

           5.1  มคีวามไวเนื้อเชือ่ใจกัน 

           5.2  เปดใจ ไมมีความลับตอกัน 

           5.3  สามารถเผชิญปญหารวมกนัได ไมกลาวโทษกัน 

           5.4  มกีารวางเปาหมายรวมกนั และปฏิบัติงานรวมกัน 

           5.5  มกีารวางแผนรวมกนั 

           5.6  รูจกัควบคุมอารมณ 
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     6.  การสรางสรรคส่ิงใหมเพื่ออนาคตใหม (Reinventing the Future)  องคกรตอง

ปรับเปลี่ยนสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ตลอดเวลาใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ตองผนึกกาํลัง

ทางดานภูมิปญญาของบุคคลในองคกร โดยนําความสามารถของแตละคนทีม่ีอยางมากมาย 

หลากหลายมาประมวลรวมเขาดวยกนั เพือ่ออกแบบสรางสรรคอนาคต 

อโณมา คงตะแบก (2548 : ออนไลน) กลาววา การเรียนรูขององคกรจะเกิดขึ้นตอเมื่อบุคคล

มีการเรียนรู การเรียนรูของปจเจกบุคคลเปนจุดเริ่มตนขององคกรแหงการเรียนรู 

 มนตชัย พนิิจจิตรสมุทร (2548ข : 43-44 ; อางองิจาก Nonaka I. ; &  Takeuchi H. 1995) 

กลาววา การจัดการความรูมสีวนเกี่ยวของกับองคกรแหงการเรียนรูและเสริมสรางซึง่กนัและกนั การ

จัดการความรูเปนการสรางใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยไดนาํเสนอประเภทของความรู  2 

ประเภท ไดแก 

      1.  ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ฝงอยูภายในตัวบุคคล มองเหน็หรือ

อธบิายไดยาก และมักจะคอนขางยากที่จะนําออกมาแลกเปลี่ยนใหผูอ่ืน ความรูฝงลกึเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติตน และประสบการณของเฉพาะบุคคล รวมไปถึง ความเชื่อ คานิยม อารมณ ความรูสึกสวนตัว

ของบุคคล 

      2.  ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูเชิงทฤษฎี เนือ้หา วิชาการ และ

ขอมูลตาง  ๆ  ที่ปรากฏทั่วไปบนเอกสารหรือส่ืออ่ืน ๆ ทีเ่ห็นไดโดยงาย  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในองคกรเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผาน 4 

กระบวนการดงันี ้

      1.  การจัดใหบุคคลมามปีฏิสัมพันธ (Socialization) เปนกระบวนการแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางบุคคล และพัฒนาความรูฝงลกึ การเรียนรูเกิดจากการสังเกต การเลียนแบบ และ

การฝกปฏิบัติ 

     2.  การแปลงสูภายนอก (Externalization) เปนกระบวนการสื่อความรูฝงลึกออกมาเปน

แนวความคิดที่ชัดแจง ชวยเสริมใหเกิดทกัษะการไตรตรอง และปฏิสัมพันธของบุคคล การแปลงสู

ภายนอกเปนกระบวนการสรางแนวคิด และกระตุนไดจากการทาํสุนทรียสนทนาหรอืการไตรตรอง

ความคิดรวมกัน 

     3.  การผสมผสาน (Combination) เปนกระบวนการทีจ่ัดทําแนวคิดใหเปนระบบเขาสู

ระบบฐานความรูขององคกร แตละคนมีการแลกเปลี่ยน และผสานความรูผานทางสื่อตาง ๆ  

     4.  การปรับสูภายนอก (Internalization) เปนกระบวนการของการปรับความรูภายนอก  

อันเปนความรูที่ชัดแจงจารึกเขาเปนความรูภายในตนเอง และกลายเปนความรูฝงลึก  
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 การเรียนรูเปนการสรางขีดความสามารถและทักษะใหม ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางทัว่ทัง้

องคกร และสรางการรับรูต่ืนตัวอยางใหม ซึ่งเปนสวนสาํคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมอง  

ความเชื่อ กลไกเหลานี ้จะเปนพลงักอใหเกดิความคิดนาํทาง (Guiding Ideas) และการทําสิง่ใหมใน

ผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการ และระบบงานขององคกร และเปนการสรางผลงานที่ดีในที่สุด 

 อารกิริส ; และสชอน (ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยุธยา.  2541 : 23 ; อางองิจาก Argyris : & 

Schon. 1978)   พูดถึงการเรียนรูแบบวงเดียวซึ่งเปนการเรียนรูแบบปรับตัว และการเรียนรูแบบสองวง 

ซึ่งเปนการเรียนรูแบบสราง ไวดังนี ้

 การเรียนรูแบบวงเดียว (Single Loop Learning) มีลักษณะของการปรับปรุงความสามารถ

ขององคกรเพือ่ใหไดตามวัตถุประสงค ทํางานแบบไปวนั  ๆ  โดยไมมกีารเปลี่ยนแปลง ซึง่ลักษณะของ

การเรียนรูแบบวงเดียวนี้ เปนการเรียนรูแบบปรับตัว (Adaptive Learning) อันเปนขั้นตอนแรกของ

องคกรแหงการเรียนรูที่ปรับตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม บุคลากรจะตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงแบบมาตรฐานเดียวกนั มีผลในการแกไขปญหาระยะสั้น 

 การเรียนรูแบบสองวง (Double Loop Learning)  มีลักษณะของการประเมนิทบทวน

วัตถุประสงค คานิยม ความเชื่อขององคกร เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการ และการเรียนรูที่

จะเรียนอยางไร (Learning How to Learn) ซึ่งการเรียนรูแบบสองวงนี้ เปนการเรียนรูแบบสราง 

(Generative Learning) เปนอีกขั้นที่กาวล้ําไปขางหนา เพื่อสรางสรรคส่ิงใหม ๆ และคาดคะเนการ

เปลี่ยนแปลงได โดยใหความสําคัญกับการทดลอง และผลยอนกลับ นอกจากนี ้บุคคลเรียนรูที่จะ

วิเคราะหผลการตัดสินใจของตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนอยางที่ตองการ 

 ประเวศน มหารัตนสกุล (2548ก : 89-95) ไดกลาวถงึการผสานแนวความคิดระหวางทฤษฏี

แหงการเรียนรูและการจัดการความรูวา การฝกฝนเพื่อใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูนัน้ เปนการมุง

พัฒนาศักยภาพ 3 องคประกอบคือ 

      1.  การเรยีนรูระดับบุคคล การเปลีย่นแปลงในระดับองคกรจะเกิดขึ้นได จากการ

เปลี่ยนแปลงรากฐานการเรยีนรูระดับบุคคล ทักษะการเรียนรูของบุคคลจะเกี่ยวของกับการฝกฝนในสิง่

ที่เรียกวา เรียนรูวิธกีารเรียน (Learning How to Learn)  ไดแก  

            1.1  ทกัษะของรูปแบบความคิด จติใจ เปนการเรียนรูเทาทนัความคิดและจติใจของ

ตนเองในการรูวากรอบความคิดจิตใจของเราเปนอยางไร เราสรางรูปแบบความคิดของเราอยางไร 

            1.2  ทกัษะการไตรตรองความคิด เปนทกัษะในการคิดใหชาลง เพื่อการไตรตรองได

มากขึ้น 

             1.3  ทักษะการซกัถามและนําเสนอความคิด เปนทกัษะการซักถาม โดยฝกฝน 

ควบคูไปกับทกัษะการไตรตรองความคิด หรือทักษะการฟง  
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       2.  การเรียนรูอยางเปนทีม 

       3.  การเฝาติดตาม และแกไขขอจํากัดการเรียนรูขององคกร ซึ่งการทําผงัเชิงระบบ 

(System Thinking Diagram) จะทําใหเขาใจถึงขอจาํกดัไดมากขึ้น 

 บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2541 : 34-37) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทกัษะหลัก 5 ประการ ของ 

การวนิ (Garvin  David  A.)  ที่องคกรแหงการเรียนรูจะตองมี ไดแก  

      1.  ทักษะในการแกปญหาอยางมีระบบ วิธกีารแกปญหาอยางมรีะบบนั้น อาศัยแนวคิด

ของรูปแบบการคิดอยางมเีหตุผล (Rational Model)  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 6 ข้ันตอน ไดแก 

            1.1  ระบุปญหา และเลือกปญหาที่สมควรไดรับการแกไขกอน 

            1.2  วิเคราะหปญหา 

            1.3  ระดมสมองเพื่อหาวิธีแกปญหาทีน่าจะเปนไปได 

            1.4  เลือกวิธีการแกปญหาที่คิดวาดีที่สุด และวางแผนในการแกปญหา 

            1.5  ลงมือแกปญหา 

            1.6  ประเมินวิธีการแกปญหาที่ใช ถาผลที่เกิดขึน้ยงัไมเปนทีน่าพอใจ อาจเลอืก

วิธีการแกปญหาใหมได 

วิธีการแกปญหาดังกลาว เปนกระบวนการคิดอยางมีเหตผุล หรือเปนกระบวนการคิดเชิง

วิทยาศาสตรที่เกีย่วของกับการตั้งสมมตฐิาน และการทดสอบสมมตฐิาน ส่ิงที่สําคญัที่ตองเนนควบคู

กันไป คือการใชขอมูลเปนฐานในการตัดสนิใจ  หวัใจสําคัญของการแกปญหาอยางมีระบบคือ การ

เปลี่ยนแนวความคิดของสมาชิกในองคกรเสียใหม โดยตองใหความสําคัญกับรายละเอียดที่ถกูตอง

และเที่ยงตรง อันจะทําใหขอคนพบเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และมีประโยชนตอการดําเนินงาน

ขององคกร  

     2.  การทดลองใชวิธกีารใหม ๆ การฝกทักษะนี ้ไมอาจเกิดไดบอยเหมือนการฝกวิธีการ

แกปญหา แตอยางไรก็ตาม การแสวงหาความรูใหมและการทดสอบความรูใหมอยางมีระบบ จะเกดิได

โดยการสนับสนุนจากองคกรใน 2 ลักษณะ คือ ในการปฏิบัติงานตามปกติ และในโครงการสาธติที่

องคกรรับผิดชอบใหมีข้ึน เพือ่เปนการสนับสนุนใหสมาชกิขององคกรทดลองใชวิธีการใหม ๆ องคกร

ตองเปดโอกาสใหสมาชกิขององคกรไดแสวงหาความรูใหม ๆ โดยการลางานเพื่อศึกษา ดูงาน คนควา 

เพื่อใหไดความคิดใหม ๆ มาทดลองใชปรับปรุงงานที่ตนเองทําอยู อยางไรก็ตามเปนการดําเนนิงานทีม่ี

ความเสีย่งเพราะการทดลองอาจไมประสบความสาํเร็จ  แตถาประสบความสาํเร็จ กจ็ะทาํใหองคกรได

ประโยชนอยางมาก อีกทัง้ตองมีการประเมินผลการทดลองดวย ทาํใหองคกรไดเกดิการเรียนรูอยาง

ลึกซึ้ง  เพราะสมาชิกไดมีสวนรวม เปนการเรียนรูจากการไดปฏิบัติจริง   
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     3.  การเรียนรูจากประสบการณในอดีต  องคกรตองทบทวนความสาํเร็จและความ

ลมเหลวของตนเองอยูเสมอ  โดยตองมกีารประเมิน ความสําเร็จและความลมเหลวทีเ่กิดขึ้นอยางมี

ระบบ และขอมูลดังกลาวตองเปนที่เปดเผย  เพื่อใหสมาชิกขององคกรศึกษาไดเมื่อตองการ   

     4.  การเรียนรูจากผูอ่ืน  การเรียนรูทั้งหมดไมไดเกิดจากการคิดไตรตรองอยางมรีะบบและ

การคิดวิเคราะหตนเองเทานั้น  การเรียนรูอาจเกิดขึ้นไดจากการศึกษาสิ่งตาง ๆ ในสภาพแวดลอมและ

การนาํความคดิที่ดีของผูอ่ืนมาประยกุตใชจะชวยใหเกิดผลดีและประหยัดเวลา เชน การใชเทคนิค

เปรียบเทยีบมาตรฐานกับตนแบบที่ดี (Benchmarking) การเรียนรูจริงจะเกิดขึน้ไดในสภาพของความ

มีใจเปดกวาง ยอมรับคําติ คําวิจารณ ซึ่งจะตองมีการปลูกฝงวฒันธรรมของความมีใจกวาง และพรอม

รับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ 

      5.  การถายทอดความรู  การเรียนรูเกดิขึ้นพรอม ๆ กันทั่วทั้งองคกร ความรูมิไดกระจุกตัว

อยูที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในองคกร ถาองคกรมีคนเพียงกลุมเลก็ ๆ ทีม่ีความรู องคกรก็จะขาดมวลพลัง

ในการผลักดนัองคกรไปขางหนา  ดวยเหตนุี้ ทักษะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งขององคกรแหงการเรียนรู คือ 

การแพรขยายความรูไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไปทั่วทัง้องคกร  และวธิีการที่จะทาํใหเกดิการ

แพรขยายของความรูอยางรวดเร็ว  และเสยีคาใชจายนอย คือการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในองคกร

ในรูปแบบระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการเรียนรูแบบทีม (Team Learning)  ซึง่จะเกิดการเรยีนรูใน

วงกวาง เปนการเรียนรูทีเ่กี่ยวของโดยตรงกับงานที่ทาํ เปนการเรียนรูที่ลึกซึง้ เพราะไดลงมือปฏิบัติจริง 

และเปนการเรียนรูที่เกิดอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการเรียนรูที่เกิดอยางสมัครใจ 

การติดตามผลการเรียนรูในองคกร ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  

     ข้ันตอนแรก จะเปนการพัฒนาดานขอความรู สมาชิกในองคกรตองไดรับความรูใหม มี

โอกาสขยายความรูของตนเองและทาํใหมวีิธีคิด หรือแนวคิดที่แตกตางไปจากเดิม  

     ข้ันตอนที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของสมาชกิหลงัจากที่ไดรับความรู 

ใหม  ๆ แลว ควรมีการประเมินดวยการสาํรวจความคิดเห็นแบบตาง ๆ เชน การสัมภาษณ การใช

แบบสอบถาม หรือการสังเกตโดยตรงในสถานการณจริง และการประเมินเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ 

ที่นาเชื่อถือ และมีประโยชนครอบคลุม ขอมูลควรมาจากหลาย ๆ แหลง  

     ข้ันตอนที่สาม คือการพฒันาดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลออกมาใน

รูปแบบที่วัดได ไดแก คุณภาพของผลผลติหรือบริการสูงขึ้น ผลตอบแทนอืน่  ๆ  สูงขึ้น 

ส่ิงที่สําคัญและจําเปนตองทาํใหเกิดขึน้ในองคกรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู คือ การสราง

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู บุคลากรมีโอกาสวเิคราะหส่ิงที่ตนเองทาํ พิจารณาตนเอง มีการ

เรียนรูส่ิงใหม เพื่อใหเกิดการเปรียบเทยีบ นอกจากนี ้องคกรตองสงเสริมใหสมาชกิสลายกาํแพงของตน 

เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคดิ เพื่อการขยายความรู และการพัฒนาตอไป  
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 วัลลภ คําพาย (2547 : 27-35)  กลาวถงึผูบริหารองคกร ที่ตองเปลี่ยนบทบาทจากการ

บริหารงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย มาเปนการสรางคานิยมที่สงเสริมหรือเอื้ออํานวยตอการเรียนรู 

และสรางโอกาสในการนาํสิง่ที่ไดเรียนไปใชงาน เพื่อใหบรรลุภารกิจ (Mission) และนําพาองคกรไปสู

วิสัยทัศน (Vision) ที่สรางไว โดยองคกรแหงการเรียนรู จะเนนหนักทีก่ารพัฒนาสภาวะผูนําใน 

องกรค (Leadership) ควบคูไปกบัการเรียนรูรวมกัน (Team Learning) ซึ่งจะเปนผลใหเกิดการ

ถายทอด แลกเปลี่ยนความรู (Knowledge) ประสบการณ (Experience) และทักษะ (Skill) ซึ่งกนัและ

กัน เพื่อนํามาใชในการการปฏิบัติงานใหไดผลดีเลิศเหนอืกวาคูแขงขัน และมีระดับของพัฒนาการใน

ความสามารถขององคกรใหเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งกวาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในยุคโลกาภิวัตนที่จะมี

ผลกระทบตอองคกร ซึ่งกระบวนการสรางองคกรแหงการเรียนรูประกอบดวยขั้นตอน 9 ข้ันตอน ดังนี ้

     1. การวเิคราะหสภาพการณในปจจุบัน  โดยจะตองใชวิธีการเชิงระบบใหไดขอมูลอัน

ถูกตอง และนาํมาเขากระบวนการใหเปนสารสนเทศ (Information)  การวิเคราะหสภาพการณปจจุบัน

ตองกระทาํทัง้ในสวนที่เปนไปตามปกติธรรมชาติ และสวนที่เปนปญหา เพราะมีความเบี่ยงเบนไปจาก

มาตรฐานหรือส่ิงที่ควรจะเปน การพิจารณาคานยิม (Value) และปทัสถานของกลุม (Group Norms) 

ของบุคลากร การวิเคราะหถึงศักยภาพรายบุคคล ทีมงานและความพรอมเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ (Facilities)  ทีเ่อื้อตอการเรียนรู วถิีทางการดําเนนิชีวิต(Life  Style) ของบุคลากร จากนั้น

จึงนาํสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Treat) เพื่อกําหนดกลยุทธในขั้นตอนตอไป 

     2.  การกําหนดกลยุทธในการสรางองคกรแหงการเรียนรู  ในทางปฏิบัติมี 3 ระดับ คือ กล

ยุทธชีน้าํ กลยทุธปลูกฝง และกลยทุธปฏิรูป 

          2.1  กลยุทธชีน้าํ (Surge Strategy) เปนกลยุทธทีม่ีคณะผูบริหารระดับสูงรวม

รับผิดชอบและใหการสนับสนุน 

          2.2  กลยุทธปลูกฝง (Cultivate Strategy) เปนกลยุทธที่มีคณะทํางานพิเศษจากทุก

หนวยงานในองคกรเขามารวมรับผิดชอบดําเนนิการ 

          2.3  กลยุทธปฏิรูป (Transform Strategy) เปนกลยุทธที่มีคณะทํางานพิเศษจากทกุ

หนวยงานในองคกรเขามารวมรับผิดชอบดําเนนิการ 

 กลยุทธในการสรางองคกรแหงการเรียนรูมีมากมายหลายแนวทาง เชน การสรางนสัิยให

บุคลากรใฝรู โดยสงเสริมใหมีกิจกรรมที่สรางนิสัยรักการอาน มีการประชุมปรึกษาหารือและพบปะเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น เปนการเรียนรูรวมกนั (Mutual Learning) และการเสริมสรางการ

เรียนรูทัว่ทัง้หนวยงาน ใชหลักการที่ทาํใหการทาํงานและการพฒันาบคุลากรเปนเรือ่งเดียวกัน คือ 
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วางระบบการทํางานใหเกิดกระบวนการเรยีนรูในลกัษณะการฝกอบรมในงาน (On the Job training : 

OJT) โดยจัดใหมีประสบการณตรง (Direct Experience) และไดรับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง 

(Learning by Doing) 

     3.  การกําหนดแผนงานที่ชัดเจน  ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้

         3.1   ปรับโครงสรางในการบริหาร ใหเปนการทาํงานแบบทีม 

         3.2  จัดทําแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับโครงสรางในการ

บริหารงาน ทีม่ีลักษณะการทํางานเปนทีม โดยพฒันาทัง้องคความรูตามรูปแบบของการฝกอบรม และ

พัฒนาประสบการณพรอมทกัษะตามรูปแบบของการเรยีนรูจากทีท่ํางาน 

          3.3  จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน ดานเครื่องมืออุปกรณตาง  ๆ  ที่จาํเปนตอง

ใชในการฝกอบรมและการเรียนรูประเภทตาง  ๆ  มีความชัดเจนทั้งในเรื่องกําหนดเวลา งบประมาณที่

ไดรับ ตลอดจนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

      4.  การสรางบรรยากาศเปด บุคลากรมโีอกาสรับทราบกลไกของการพัฒนา และ

ผลกระทบในทุก  ๆ  ดาน ทีจ่ะมีผลตอองคกรและสมาชกิทุก ๆ คน 

      5.  พัฒนาพื้นฐานองคกรแหงการเรียนรู  มีอยูดวยกนั 5  ประการคือ  

            5.1  จติใจที่ใฝพัฒนาตนเอง (Personal Mastery) 

            5.2  รูปแบบวิธีการคิด มุมมองที่เปดกวาง (Mental Models) 

            5.3  การสรรคสรางวสัิยทัศนรวม (Shared vision) 

             5.4  การเรียนรูรวมกันเปนทมี ( Team Learning) 

             5.5  ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) 

       6.  พฒันาบุคลากรในระดับผูนําองคกร  ไมวาจะเปนหวัหนาโครงการ หรือหวัหนาทมี 

จะตองมีความเขาใจและปฏิบัติตนใหมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 

             6.1  นักออกแบบ (Designer) 

             6.2  ครูผูสอนงาน (Teacher) 

             6.3  ผูชวยเหลือ (Steward) 

        7.  มอบหมายพนัธกิจ (Mission) กระบวนงานตาง ๆ แกทมีงาน เพื่อใหสามารถบริหาร

และรับผิดชอบตัวเองได ซึง่จะเปนการใหอํานาจพนักงาน (Empowerment) ทั้งศักยภาพดาน

ความสามารถ และอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏบัิติงาน 

        8.  สรางวัฒนธรรมดานการพัฒนาและปรับปรุงงานใหดีข้ึนอยูตลอดเวลา ชวยให

บุคลากรเขาใจเปาหมายขององคกร เกิดมมุมองและรูปแบบวิธีการคิดและการปฏิบัติงานรวมกนั 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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         9.  การประเมินผล (Assessment)  เพื่อใหรูวาการดําเนนิงานสงผลใหหนวยงานเปน

องคกรแหงการเรียนรูเพียงใด มีการจัดวางระบบและมีเกณฑการพิจารณา ควรประเมินอยางนอยปละ 

2 คร้ัง  

ในกระบวนการสรางและพฒันาองคกรแหงการเรียนรู มีความจาํเปนจะตองดําเนินการใน   

2 ระดับ คือ ระดับองคกร และระดับปจเจกชน  ระดับองคกรตองมีแผนงานที่ชัดเจน มีระบบและ

โครงสรางพื้นฐานสนับสนุนอยางเพียงพอ ควรมีการปรับระบบการบรหิารเขามาสนบัสนุนดวย  

สวนระดับปจเจกชน บุคลากรตองมีความสมัครใจ เต็มใจใหความรวมมอือยางเต็มที ่และมีสวนรวม 

ในการพัฒนา 
 

การวิเคราะหสภาพการณในปจจุบัน 

 

การกําหนดกลยุทธในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

 

การกําหนดแผนงานที่ชัดเจน 

 

การสรางบรรยากาศเปด 

 

พัฒนาพื้นฐานองคกรแหงการเรียนรู 

 

พัฒนาบุคลากรในระดับผูนาํองคกร 

 

มอบหมายพันธกิจ 

 

สรางวฒันธรรมองคกรดานการพัฒนา 

 

ประเมินผล 

 
 

ภาพประกอบ 4  ข้ันตอนการสรางองคกรแหงการเรียนรูโดยวัลลภ คําพาย 

ที่มา : วัลลภ คําพาย.  (2547, พฤษภาคม-สิงหาคม).  องคกรแหงการเรียนรู.  วารสารสังคมศาสตร 

               และมนุษยศาสตร.  30 : 29. 
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 รวคนธ สรโชต ิ(2543 : 34-36)  ไดเสนอแนวทางในการเพิ่มประสทิธิภาพในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอันจะเปนรากฐานที่ทาํใหองคกรกาวสูองคกรแหงการเรียนรู ไดแก  

       1. การกระจายอาํนาจและเพิ่มวินยัในตนเอง (Distributing Power and Increasing 

Self Discipline)  เปนการกระจายอาํนาจในการตัดสินใจใหพนักงาน และการสรางวนิัยใหพนักงาน 

สรางจิตสํานึกในการเปนสวนหนึ่งขององคกร ไมใชผูที่รอคําสั่งและปฏบัิติเทาที่ควรจะทํา แตสราง

ความรูสึกใหพนักงานสามารถคิดในส่ิงที่เปนประโยชนตอองคกร 

       2.  การมคีวามคิดทีม่ีระบบและลดความซ้าํซอน (Systemic Thinking and 

Reductionist) โดยการกําหนดแนวทางในการเสนอความคิดเห็นที่พนกังานทุกระดบัสามารถมีสวน

รวมในการพฒันาองคกร กาํหนดวิธีปฏิบัติในการประชมุที่มีประสิทธภิาพ และวิธีแกปญหาและขัน้ตอน

การตัดสินใจเพื่อเปนมาตรฐานใหพนักงานในแตละสายงานมวีิธีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกนั สามารถ

ติดตามและประเมินผลได 

       3.  ประสิทธิภาพในการสื่อความและสนทนา (Effective Communication and 

Conversation) สรางระบบการสื่อสารทีเ่ปนมาตรฐาน สะดวก ไมซับซอน และมีประสิทธิภาพ ปองกนั

ขอผิดพลาด เปนปจจัยสาํคญัในการสรางความสัมพันธอันดีในองคกร และเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

ทํางานรวมกัน 

       4.  การทําประโยชนเพื่อสวนรวม (Voluntary Followship) พนกังานมีจิตสาํนกึที่คิดถึง

สวนรวม อยากสรางสรรคส่ิงดี  ๆ  ใหองคกร พรอมที่จะทุมเทกําลงัและมีพลงัที่จะสรางและพฒันาให

เจริญยิ่งขึ้น  

 ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยธุยา  (2541 : 24)  กลาวถงึ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ดังนี ้

      1.  ผูบริหารเปดกวางตอความคิดใหม ๆ เอาชนะความตองการที่จะติดตามงานอยาง

ใกลชิด 

      2.  การคิดอยางมีระบบ ตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในหมูผูบริหาร 

      3.  ความคดิสรางสรรค  ตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวพนักงาน 

      4.  ตระหนกัถึงคุณคาของพนกังานและคานิยมองคกร และมีแนวทางการแกไขปญหา

อยางกระตือรือรน 

      5.  มีความรูสึกเห็นอกเหน็ใจ (Empathy) และความรูสึกไว (Sensitivity) 

 มนตชัย พนิิจจิตรสมุทร (2548ก : 43-47) ไดกลาวถงึ การสื่อสารภายในองคกร (Dialoque) 

เพื่อการสรางองคกรแหงการเรียนรู  ที่เปนลักษณะของการประชุมและการพัฒนากระบวนการคิด

รวมกัน  มีจุดมุงหมายคือการเขาไปสูกระบวนการคิดทัง้หมด และเปนการเปลีย่นแปลงวิธกีารคิด

รวมกัน เปนการพูดคยุเพื่อสรางความเขาใจและเพื่อการถายทอดความรูระหวางกัน  โดยไมตัดสิน  
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แตสรางใหเกดิการไตรตรองความคิด (Reflection) ภายในบุคคล และเกิดกระแสการไหลของ

ความหมาย ความคิด ความเขาใจระหวางบุคคลภายในกลุม   เปนเครื่องมือเชิงปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการ

คิด การเรียนรูรวมกัน และเนนที่การฝกฝนเปนหลัก รวมทั้ง ชวยพฒันาทักษะที่เกีย่วของ เชน การ

ซักถาม การนาํเสนอความคดิ การฟง และการไตรตรองความคิด มกีตกิาพืน้ฐาน วาทุกคนจะตองไดมี

โอกาสพูด และตองพูดแสดงความคิดเหน็ ไมพูดแทรกขึน้มาจนกวาคนทีก่ําลงัพูดไดกลาวจบ ไมตัดสิน 

แตใหไตรตรอง การสื่อสาร ควรดําเนนิการไปแบบไมมีผูนํา โดยถือวาทุกคนมีความเทาเทียมกนั ซึง่ควร

จัดการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ 

 ปาริฉัตต  ศังขะนนัทน (2548 : 29-30) เสนอขั้นตอนการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู ไว  

4 ข้ันตอน ดังนี ้

      1.  สํารวจสภาพปจจุบัน วิเคราะห ศึกษาวาองคกรมอีะไรดี ประเมินศักยภาพขององคกร 

บุคลากร คานยิม ปญหาขอบกพรองตาง ๆ รวมทัง้ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใน

ปจจุบัน 

      2.  นําขอมลูที่ไดมากาํหนดเปาหมาย กลยุทธ หรือแนวทางที่จะใชเปนรูปแบบ และ

กิจกรรมที่จะทาํใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกนั (Mutual learning)  

     3.  ดําเนนิงานตามแผน มกีารแตงตั้งคณะทํางาน สงเสริมการดําเนนิงาน ติดตามและ

ประเมินผลตามระยะเวลา หรืออาจมีการตัง้หนวยวิจยัและพัฒนาองคความรูในองคกร ซึ่งมีตัวแทน

จากบุคลากรทุกฝาย รวมทัง้ผูบริหาร 

     4.  จัดเกณฑการพิจารณาประเมนิผลในขั้นทายสุด หลังจากที่ดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง 

เพื่อใหทราบวาองคกรมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูมากนอยเพยีงใด 

ธเนศ  ขําเกิด (2541 : 28-29)  กลาววา ปญหาที่พบในการบริหารงานของหนวยงานหลาย

แหง มาจากการที่ผูบริหารไมไดสรางองคกรแหงการเรียนรูใหเกิดขึน้   ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน ถือวา อํานาจมาจากความรู แตละคนจึงตองพัฒนาตนเองใหเปน

บุคคลแหงการเรียนรู  การเรียนรูตองกระทําทุกสถานการณ เปนการเรียนรูตลอดชีวติ (Life-long 

Learning) ความสําคัญของการเรียนรูไมไดอยูที่ตัวเนื้อหาแตอยูที่กระบวนการเรียนรู (Process)  เปน

วิธีการเรียนทีจ่ะเรียน (Learn How to Learn)  ผูที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตองเปลีย่นบทบาทจากผูให

ความรู ผูอบรมส่ังสอน (Instructor) มาเปน ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูสนับสนนุให

ผูเรียนไดสรางองคความรูข้ึนดวยตนเอง (Construct) ดวยการใหเขาไดลงมือปฏิบัติจริงทุกขัน้ตอน 

(Learning by Doing) ตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล โดยพฒันาใหครบทั้ง 3 H 

(Hand, Head, Heart)  คุณลักษณะของบคุคลแหงการเรียนรู ทีเ่ปนผลผลิตจากกระบวนการเรียนรู คือ 

การเปนบุคคลที่มีนิสัยใฝเรียนใฝรู มีวธิีการเรียนรูที่เปนระบบ มีทกัษะทางสงัคม สามารถทาํงาน
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รวมกับผูอ่ืน มทีักษะการสื่อสาร มทีักษะในการแกปญหาไดในทุกสถานการณ และดํารงชีวิตอยูใน

สังคมอยางมคีวามสุข  การเรียนรูในระดบัปจเจกบุคคล นับเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาใหมกีาร

เรียนรู แตผูบริหารทีจ่ะเปนผูนํา (Leader) ในการสรางวสัิยทัศนใหเกิดความมุงมัน่เพือ่พัฒนาสูความ

เปนเลิศไดนัน้ จะตองสรางองคกรใหเกดิการเรียนรูรวมกนัระหวางบุคคลแตละคนกับกลุม หรือทีม  

ใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูที่เปนระบบอยางทัว่ถึงดวย 

ซึ่งสอดคลองกับเกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์ (2544-2545 : 28) ซึ่งมองวาในปจจุบันที่ปจจัย

ตาง ๆ ของโลกและประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ผูบริหารองคกรมีภารกิจในการนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพรอมแกตัวเองและองคกรใน 3 ดานที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

การเปลี่ยนแปลงสมาชกิในองคกร และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง  เร่ิมจากการเปลี่ยนความคิดและทัศนคติกอน ตระหนักและให 

ความสนใจติดตามขอมูลขาวสารความเปลี่ยนแปลง  พัฒนาตนเองอยางจรงิจัง ทัง้ดานความรูใน

วิชาชพีของตน ความรูทัว่ไป ตลอดจนทกัษะความสามารถในการบริหารงานที่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลง รวมถึงลกัษณะนิสัยบางดานที่จาํเปนตอบทบาทการเปนผูนาํการเปลีย่นแปลง เชน การมี

วิสัยทัศน การมองการณไกล การมทีัศนคตทิี่ดีตอตนเอง ความเชื่อมัน่ในตนเอง การมองผูอ่ืนในแงดี  

การยอมรับเพือ่นรวมงาน ความขยนัหมั่นเพียร ความอดทนตัง้ใจในการทํางาน ความซื่อสัตย ความ

ยุติธรรม ความรับผิดชอบ เปนตน 

 การเปลี่ยนแปลงสมาชกิในองคกร ผูบริหารเพียงคนเดียว ไมอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ได ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของ บุคลากรทกุฝาย โดยผูบริหารตองสรางแรงจงูใจ และกระตุน

สมาชิกในองคกรใหไดมีโอกาสทบทวนตนเอง ประเมินความพรอมของตนเองในการรบัมือกับบริบท

แวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อนาํไปสูการเปลี่ยนแปลงความคิด และทัศนคติใหยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงและปรับตัว พัฒนาตนเอง เชน สนับสนนุใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม รับ

ขอมูลความรูใหม เปดโลกทศันความคิดในเชิงรุกมากกวาเชงิรับ สรางระบบที่เอื้อตอการศึกษาหา

ความรูของคนในองคกร เปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมคิด และมีสวนรวมในกจิการตาง ๆ มากขึน้ มกีาร

ปรึกษาหารือรวมกนั ในการพัฒนาตนเองและองคกรใหมีคุณภาพอยางแทจริง 

 การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการจัดการ  ใหเหมาะสมและสอดคลอง เชน การบริหาร

จัดการที่มีความยืดหยุน ไมถกูบีบรัดดวยกฎระเบียบที่มากมายเกนิจําเปน พรอมจะปรับเปลี่ยนได

เสมอใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลีย่นไป สอดรับกบัความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  

การบรหิารจัดการแบบมีสวนรวม สงเสริมใหผูรวมงานไดปรึกษาหารอืกันกอนตัดสินใจดําเนินการ เปด

โอกาสใหบุคคลไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจน
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อุดมการณในการทาํงานรวมกัน สรางความรวมมือจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ยอมรับฟงความคิดเหน็ของ

บุคลากรอื่น ๆ การบริหารจดัการที่เนนคณุภาพ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 

 
การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหีนาที่ดําเนนิการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และ มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 โดยมี 

วิสัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงค และระบบบริหารจัดการ (สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธาน ีเขต 1.  

2549 : 1-11) ดังนี้  
 วิสัยทัศน 
 เปนองคกรหลกัในการจัดการศึกษา มุงใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คูคุณธรรม สู

ความเปนสากลบนพืน้ฐานของความเปนไท 
 พันธกิจ 
 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใหมีคุณภาพ คุณธรรม โดยสรางภาคี

เครือขายใหมสีวนรวมในการพัฒนาผูเรียน บุคลากร ระบบบริหาร ระบบประกันคณุภาพ การจดัการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ภายใตการใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาไทย 
 เปาประสงค 
       1.  ดานสทิธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประชากรทุกคนไดรับโอกาสใน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป อยางทั่วถึงเทาเทยีมกนัตามศักยภาพ 

       2.  ดานการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู ผูเรียนทกุคนไดรับการศึกษาโดย

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาผูบริหารใหมีศักยภาพการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนทุกคนไดรับ

การศึกษาอยางมีคุณภาพตามหลักสูตร และใชเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

       3.  ดานความสามารถในการแขงขนั ผูเรียนทกุคนไดรับการพัฒนาดานภาษา ทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานอาชพี เพื่อการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาการแขงขัน

ความสามารถ ดานกีฬา ภาษาตางประเทศ และอาชีพในระดับนานาชาติ 

       4.  ดานระเบียบ วินยั คุณธรรม จริยธรรม ครู อาจารย และผูเรียน ไดรับการพัฒนาดาน

การรักษาระเบียบวนิัย จรรยาบรรณ ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัธรรมทางศาสนา ที่ตัวเองนับถือ 
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 กลยทุธ 
       1.  สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยาย

การจัดการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาเพิม่ข้ึน 

       2.  พฒันาหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อเปนฐานในการเรียนรูตลอดชีวิตและการ 

ดํารงชีพ 

       3.  สรางพลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์และระบบประกัน

คุณภาพ 

      4.  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมคีวามสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

      5.  สงเสรมิการสรางและการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิน่ 

      6.  ระดมสรางภาคีเครือขายทางการศกึษาและทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดทัง้การ

บริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

      7.  พัฒนามาตรฐานใหผูเรียนมีความรูความสามารถใหทัดเทียมกนัสูการแขงขนั

ระดับชาติและประเทศทีพ่ัฒนาแลว 

      8.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการครูและผูเรียน ตามหลกัธรรมทางศาสนาและ 

ภูมิปญญาไทย 
 ระบบบริหารจัดการ 
      1.  จัดทํานโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษาให

สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และความ

ตองการของทองถิ่น 

      2.  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงนิอดุหนนุทัว่ไปของสถานศึกษาและหนวยงานใน

เขตพื้นที่การศกึษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

      3.  ประสาน สงเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่

การศึกษา  

      4.  กํากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานและในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

      5.  ศึกษาวเิคราะห วิจยั และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพืน้ที่

การศึกษา 

      6.  ประสานการระดมทรพัยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนนุ การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
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   7.  จัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมนิผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

   8.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศกึษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รวมทัง้บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั

อ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

   9.  ดําเนนิการและประสาน สงเสริม สนบัสนุนการวิจยั และพฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 10.  ประสาน สงเสริมการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทัว่ไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศึกษา 

 12.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน เกีย่วกับกิจการภายในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ

ผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอืน่ที่ไดรับมอบหมาย 
 การดําเนินงานเพื่อสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการจัดทําแผนงบประมาณ สรางสงัคมแหง

การเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม และมีการดําเนินโครงการที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู หลายโครงการ สรุปไดดังนี้  (สํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1.  2549 : 13-102)  ดังนี ้

      1.  เพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  จัดใหมีการ

พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญใหกับผูบริหารอยางตอเนือ่ง ในการบริหารราชการแนวใหม สอดคลอง

กับการเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภิวัตน  มีการจัดประชุมผูบริหารสถานศกึษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

และการศึกษาดูงาน โดยมีวตัถุประสงค ดังนี ้

             1.1  เพื่อใหผูบริหารสถานศกึษาไดรับทราบขอมูล ขาวสาร กฎระเบียบ ขอบังคับ

รวมทัง้ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานของทางราชการที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 

              1.2  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดประมวลความรูดานตาง ๆ ในสวนที่เปน

ประโยชน นาํไปประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหเหมาะสมกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป 

              1.3  เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของผูบริหารสถานศกึษาในดานตาง ๆ ใหทันสมยันําไปสูการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภา

สูงสุดและมีคุณธรรม จริยธรรม 
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  1.4  เพื่อสรางความมีสวนรวมในหมูผูบริหารสถานศึกษา ไดแลกเปลีย่นความรู 

ทัศนคติ ความคิดเห็นซึง่กนัและกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

         2.  พัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศและเทคโนโลย ีเพื่อสนับสนนุการบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศกึษาในสังกัดอยางมีระบบ โดยมวีัตถุประสงค ดังนี ้

  2.1  เพื่อนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนนุการบริหารจัดการศกึษาขัน้

พื้นฐานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามวิวฒันาการทางวิทยาศาสตรของโลก 

  2.2  เพื่อพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศและเทคโนโลยสํีานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศกึษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เพื่อพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒนา 

         3.  การนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสงักัด ทั้งระบบ คือ กระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรยีนการสอน และกระบวนการนิเทศ   

         4.  การจดัทําแหลงสารสนเทศ แหลงการเรียนรู และภูมิปญญา โดย ศึกษาขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิ ไดแก เอกสาร งานวิจัยที่เกีย่วของ และทางอินเทอรเน็ต มีการเก็บขอมลูโดยใชการ

สํารวจ และศกึษาขอมูลเชงิลึกแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่ 

         5.  สงเสริมใหสถานศกึษามหีลักการบริหารที่ดี ตามหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม ความ

โปรงใส การมสีวนรวม การมีความรับผิดชอบ และการใชงบประมาณอยางคุมคาและมีประโยชน 

         6.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 

3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระ 
     3.1  ขนาดโรงเรยีน 

 การดําเนินงานของสถานศกึษาภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

สถานศกึษามบีทบาทและภารกิจหลายประการ ทั้งการจดัทําหลักสูตรทองถิน่ การจดัการศึกษาไดทั้ง

ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย ตองมบีทบาทในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

ตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง สถานศึกษาจําเปนตองพรอมรับการกระจายอาํนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดานการงบประมาณ การบรหิารบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

โดยมีคณะกรรมการสถานศกึษาทําหนาทีก่ํากับ และสงเสริมสนับสนนุกิจการของสถานศึกษา ใน

ขณะเดียวกนัที่สถานศึกษาในประเทศไทยของเรานั้นมคุีณภาพแตกตางกนัมาก ขอกําหนดเหลานี้ ทํา

ใหภารกิจ โครงสราง และอัตรากําลงัของสถานศกึษาตองเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ เพื่อใหการกาํหนด
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โครงสราง และอัตรากําลงัของสถานศึกษาเปนไปอยางถูกตองบนพืน้ฐานภารกจิ การบริหาร มี

โครงสรางและอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา การกาํหนด

ภารกิจหรืองานที่ตองทาํใหชัดเจน การจดัองคกร การจัดระบบการทาํงาน หรือจัดรูปแบบงาน และการ

จัดกําลังคนใหเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจขององคกร เปนองคประกอบที่สําคัญยิง่  

เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการที่คลองตวั เปนอิสระทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และ

การบริหารทั่วไป โดยใหรองรับการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกีย่วของ จดัระบบบุคลากรให

ไดปฏิบัติงานตรงกับความรู ความสามารถ สามารถจัดการศึกษาไดอยางทัว่ถึง มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ และสามารถจดัการศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนนัน้  

จะตองคํานึงถงึขนาดสถานศึกษา ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนนกัเรียน และสวนอื่นที่เกีย่วของ ไดแก จาํนวน

หองเรียน จํานวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนครูตอนักเรียน ภาระงานของครู จาํนวนชั่วโมงการ

สอนสูงสุดของครูตอสัปดาห จาํนวนชัว่โมงเรียนของนกัเรียน และมาตรฐานอัตรากาํลัง เปนตน  

(อุทัย บุญประเสริฐ ; และ จริาภรณ จันทรสุพัฒน.  2544 : 87-88)   

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2548 : 36)  ไดจําแนกระดับขนาด 

สถานศกึษา ไวดังนี ้

       1.  สถานศึกษาขนาดเลก็  มีนักเรียนตั้งแต 120 คน ลงมา 

       2.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต 121-600 คน 

       3.  สถานศึกษาขนาดใหญ มีนักเรียนตั้งแต 601-1500 คน 

       4.  สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีนักเรียน ต้ังแต 1,500 คน ข้ึนไป 

 ไดมีการศึกษาวิจัยในประเด็นตาง ๆ ที่เกีย่วของกับขนาดสถานศึกษา ดังนี ้

 สํานักผูตรวจราชการประจาํเขตตรวจราชการที่ 1-12  (2546 : ออนไลน) ไดทําการวจิัย เร่ือง 

การประเมนิการบริหารงานในสถานศึกษาของผูผานการอบรมหลักสตูรผูบริหารสถานศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2545  โดยเปรยีบเทยีบ การนําความรูและประสบการณจากการฝกอบรมไปใชในการ

บริหารของผูผานการฝกอบรม จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนขนาดใหญ

แตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็กอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ ผูผาน

การฝกอบรมนําความรูและประสบการณจากการฝกอบรมไปใชมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  และดาน

การกํากับดูแลงานในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญผูผานการฝกอบรมนําความรูและประสบการณ

จากการฝกอบรมไปใชมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก   

 และมีการประเมินเปรียบเทยีบคุณภาพการบริหารงานสถานศกึษาของผูผานการอบรม

หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา จาํแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวม โรงเรียนขนาดใหญ

แตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียน 
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ขนาดใหญ คุณภาพการบรหิารงานสถานศึกษาของผูผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา มี

คาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง 

 นอกจากนี ้ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูผานการอบรม พบปญหาในโรงเรียนขนาด

เล็กไดแก ปญหาการจัดกิจกรรมนักเรียน เนื่องจากมีครูและนักเรยีนนอย ไมสามารถจัดกิจกรรม

นักเรียนได และปญหาการบริหารงานบุคคลที่โรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถจัดบุคลากรตามความรู 

ความสามารถได  

 วันเพ็ญ เจริญแพทย (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคการ

แหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนตางกนั มีพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการ

เรียนรู โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

 สมคิด สรอยน้าํ (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา คาเฉลี่ยระดับปจจัยโครงสรางของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาด

กลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ มีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ และคาเฉลี่ยระดับ

ปจจัยการปฏิบัติดานการจัดการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง มคีวามแตกตางจาก

คาเฉลี่ยโรงเรยีนมธัยมศึกษาขนาดใหญพเิศษ อยางมนียัสําคัญทางสถิติ สวนคาเฉลี่ยระดับความเปน

องคกรแหงการเรยีนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีความแตกตางจากคาเฉลีย่โรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 

 ซึ่งจากเอกสารและการศึกษาวิจัยดงักลาวขางตน พบวา มีประเด็นที่เกีย่วของแตกตางกนั

เมื่อขนาดโรงเรียนตางกนั  
       3.2  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
 ความหมายของผูนํา 
 เนตรพัณณา ยาวิราช (2546 : 1) กลาววา ผูนํา (Leader) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการยอมรับ

และยกยองจากบุคคลอื่น หมายถงึบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งขึ้นมา หรือไดรับการยกยองใหเปนหวัหนา

ในการดําเนนิงานตาง ๆ\ 

 เสนาะ ติเยาว (2535 : 5) กลาววา ความเปนผูนาํเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชอํานาจหรืออิทธิพล

กําหนดพฤติกรรมและความรูสึกของคนอืน่ ไมวาจะเปนอิทธิพลที่มีตอบุคคลแตละคน หรือตอกลุม

ความพยายามที่จะมีอิทธพิลตอคนอ่ืนนัน้มักจะเปนอิทธพิลที่มีผลตออารมณของคนเหลานั้น เชน ทํา

ใหคนมีความรูสึกกระตือรือรนที่จะทาํงานหนึง่ซึ่งแตกอนไมยอมที่จะทํางานนัน้หรือเห็นวางานนัน้นา

เบื่อหนาย 
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 ประคอง รัศมแีกว (2545 : 20) สรุปวา ผูนําหมายถงึ บุคคลที่มีอิทธพิลเหนือบุคคลอื่น ๆ ใน

กลุม ซึง่สามารถโนมนาว จงูใจ และริเร่ิมใหคนในกลุมปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุเปาหมายของ

หนวยงาน 
 ความหมายของภาวะผูนํา 
 แบสส (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 25 ; อางอิงจาก Bass.  1991)  ไดใหความหมายของ 

ภาวะผูนําไวดังนี ้

 1. เปนจุดศูนยรวมของกระบวนการกลุม 

 2. เปนบุคลิกลักษณะและผลอันเกิดจากบคุลิกลักษณะผูนํา 

 3. เปนศิลปะในการทําใหผูอ่ืนยอมตาม ปฏิบัติตาม 

 4. เปนรูปแบบของการจูงใจมากกวาการบงัคับ 

 5. เปนเรื่องทีเ่กี่ยวของกับอํานาจ โดยผูนําใชอํานาจที่มีอยูในการกําหนดพฤติกรรมของ

สมาชิก 

 6. เปนเครื่องมือในการบรรลุจุดมุงหมาย 

 7. เปนผลของการมีปฏิสัมพนัธ 

 8. เปนการแสดงบทบาทที่แตกตางกนั 

 9. เปนการริเร่ิมโครงสรางและคงไวซึ่งโครงสรางของความคาดหวังและมีปฏิสัมพนัธ 

 เสนาะ ติเยาว (2535 : 5-6) กลาววา ภาวะผูนํา เกิดจากพฤติกรรมของผูนาํเอง พฤติกรรมที่

กอใหเกิดความเปนผูนําคือความสัมพันธระหวางผูนํากบัผูอ่ืนหรือในแงของการบรหิาร คือการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

 ประเสริฐ สมพงษธรรม (2538 : 46) กลาววา ภาวะผูนาํ คือ กระบวนการที่ผูหนึง่มอิีทธิพล

ตอบุคคล หรือกลุมในอันที่จะกอใหเกิดการกระทํา กิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลง เพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงคของกลุม โดยใชการจูงใจใหบุคคลหรือกลุมปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการของตน

ไดดวยความเต็มใจ ความยนิดีที่จะใหความรวมมือ 

 ประคอง รัศมแีกว (2545 : 21) สรุปวา ภาวะผูนํา คือวธิีการที่ผูนาํใชอํานาจในตนเองชักนํา

ใหบุคคลตาง ๆ รวมมือปฏิบัติงานกับตนดวยความเต็มใจ เพื่อความสาํเร็จของงาน ตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กําหนดไว 

 เนตรพัณณา ยาวิราช (2546 : 1) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถงึ บุคคลที่มีความสามารถใน

การบังคับบัญชาบุคคลอื่น โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น เปนผูทาํใหบุคคลอื่น

ไววางใจและใหความรวมมอื  
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 ความสาํคัญของภาวะผูนาํ 
 สเทียรส (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 25-26 ; อางอิงจาก Steers.  1991)   กลาวถงึ ความ 

สําคัญของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา (Leadership) วา สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกร

เปนไปดวยความเรียบรอย คือ  

 1. ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการประสานงานและแนะนาํการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคทีก่ําหนด  

 2. ชวยรักษาสถานภาพขององคกรใหมีความมัน่คง โดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวตาม

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

 3. ชวยประสานระหวางฝายตาง ๆ ขององคกร ใหดําเนินการไดตามลักษณะพลวัตภายใน

องคกร 

 4. ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุถึงความตองการตาง ๆ ทัง้ในดานความพงึพอใจและ

เปาหมายสวนบุคคล โดยจะเปนผูทีช่ักชวนจูงใจใหผูรวมงานมีความยินดีและมีความเต็มใจที่จะรวมมือ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
 ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 
 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational Leadership) เปนการเปลี่ยนสภาพของทัง้

บุคคล และระบบใหดีข้ึน เปนผูนาํทีน่ําองคกรไปสูทิศทางใหม ผูนําประเภทนี้มีความสามารถที่จะชวย

ใหสมาชกิขององคกร ตระหนักวา เปาหมายทัง้หมดขององคกรควรจะเปนอะไรและสามารถชวยให

องคกรบรรลุเปาหมายใหมจากเปาหมายเกา ผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพจะสรางสิง่ใหมจากสิง่เกาที่มอียู 

สรางเปาหมายใหมจากเปาหมายเกา ส่ือสารใหสมาชิกขององคกร ทราบวาเปาหมายใหมคืออะไร และ

มีความผกูพนักับเปาหมายใหมดวย  (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 61)  

 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ตามแบบของ แบสส (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 34-36 ;  

อางอิงจาก Steers.  1991)  มีลักษณะเปนปฏิสัมพนัธระหวางผูนาํกับผูตาม โดยมุงเนนที่กระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงแนวคิด (Transformational Process) เปนกระบวนการทีผู่นําตองการเพิ่มระดับความ 

พยายามของผูตาม เพื่อใหปฏิบัติงานเกนิความคาดหวัง โดยผูนาํทาํใหผูตามมีความรูสึกไววางใจ ยนิดี 

จงรักภักดี และนับถือผูนํา ทาํใหผูตามกลายเปนผูที่มีศักยภาพ เปนนักพัฒนา เปนผูเสริมแรงไดดวย

ตนเอง ควบคมุตนเองได โดยผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ จะใชวิธีการใดวิธกีารหนึ่งที่สอดคลองกัน คือ  

      1.  ยกระดบัความรูสึก ความสาํนกึของผูตาม โดยใหเห็นความสาํคญัและคุณคาของ

ผลลัพธที่ตองการและวิธกีารที่จะบรรลุผลตามผลลัพธทีต่องการนัน้ 

      2.  ทําใหผูตามไมคํานงึถงึประโยชนสวนตน แตอุทิศงานเพื่อทมีงาน องคกร และนโยบาย 
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     3.  โดยการกระตุนระดับความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตามระดบัความตองการของ

มาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy Theory) ไดแก ความตองการทางดานรางกาย ดานความ

ปลอดภัย ดานความรัก ดานความมีชื่อเสยีง และดานความสาํเร็จในชีวิต ผูนาํจะตองเปลี่ยนระดับ

ความตองการในระดับแรก เชน ความตองการดานความปลอดภัย ความตองการดานความรัก เปน

ความตองการในระดับที่สูงขึ้น ไดแก ความตระหนักในความรับผิดชอบ ความตองการสัมฤทธิผล 

ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต เพื่อใหผูตามเห็นคุณคาของผลลัพธที่ตองการ นอกจากนี้ 

ผูนําตองสรางความเชื่อมัน่ใหเกิดในตวัผูตามดวย เพื่อยกระดับความนาจะเปนที่จะประสบผลสําเร็จ 

ไดผลลัพธที่ตองการ ทัง้ระดับคุณคาของผลลัพธที่ตองการ และระดับความนาจะเปนที่จะประสบ

ผลสําเร็จ เปนผลจากสิ่งที่ผูนํากระทาํตอปทัสถาน (Norms) และคานยิม (Values) ของวัฒนธรรม

องคกร (Organizational culture) อยางเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวย คานิยมตาง ๆ  ปรัชญาพื้นฐาน 

เทคนิคการปฏิบัติ การเงิน และการใหความสําคัญของความเปนมนุษย เปนตน กระบวนการดังกลาว

จะเปนผลทําใหผูตามมีความพยายามเพิม่ข้ึน และ ปฏิบัติงานเกนิความคาดหวัง 

 รูปแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 35-36)  มีกระบวนการที่

ตองการเพิ่มระดับความพยายามของผูตาม เพื่อใหปฏิบัติงานเกนิความคาดหวงั โดยผูนําจะตองขยาย

ขอบเขตความตองการของผูตาม ใหผูตามไมเห็นประโยชนแกตนเอง แตอุทิศตนเพือ่องคกร ผูนาํ

ยกระดับความตองการผูตามใหสูงขึน้ตามทฤษฎีมาสโลว ซึง่เปนการยกระดับคุณคาของผลงานที่

กําหนดของผูตาม ในขณะเดียวกนั ผูนําสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในตัวผูตาม และยกระดับความ

นาจะเปนที่ผูตามจะทํางานใหประสบผลสําเร็จ รวมทัง้ ผูนําไดปรับเปลี่ยนวฒันธรรมองคการให

เหมาะสมซึง่จะเปนผลทําใหผูตามมีแรงจูงใจที่จะบรรลุผลที่กําหนดสูงขึ้น มีความพยายามสูงขึ้นและ

ปฏิบัติงานเกนิความคาดหวังที่ต้ังไว 

 ลักษณะของผูนําแบบเปลีย่นสภาพ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 62 ; อางองิจาก  

Tichy. ; &  Devanna.  1986 : 19-20) มีลักษณะดังนี ้

      1.  เปนผูนาํการเปลีย่นแปลง (Change Agent)  จะเปลี่ยนแปลงองคกรที่ตนเอง

รับผิดชอบไปสูเปาหมายทีดี่กวา  

      2.  เปนคนกลาและเปดเผย เปนคนที่ตองเสี่ยง แตมคีวามสุขุมและมีจุดยนืของตนเอง 

กลาเผชิญกับความจริง แมวาจะพบกับความปวดราว กลาเปดเผยความจรงิตอผูอ่ืน แมวาเขา 

ไมอยากฟง 

      3.  เชื่อมั่นในคนอื่น ผูนาํประเภทนี ้ไมใชเผด็จการแตมีอํานาจ แตถงึกระนั้นก็สนใจคน 

อ่ืน ๆ ทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอืน่ทาํ โดยเชื่อวาคนอื่นก็มีความสามารถ 
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      4.  ใชคุณคาเปนแรงผลกัดัน ผูนําประเภทนี ้จะชีน้ําใหผูตามตระหนักถงึคุณคาของ

เปาหมาย และสรางแรงผลกัดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา 

      5.  เปนผูเรียนรูตลอดชีวติ (Life-long Learner) ผูนําประเภทนี้ จะนึกถึงสิง่ผิดพลาดที่ตน

เคยทํา แตมิไดนึกถงึในฐานะที่เปนความลมเหลว แตนึกถึงในฐานะที่เปนบทเรียน ผูนําประเภทนี ้จะ

พยายามเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพือ่พัฒนาตนเองตลอดเวลา 

      6.  มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครอืและความไมแนนอน 

ผูนําแบบเปลีย่นสภาพนี ้จะมีความสามารถในการเผชิญปญหาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

      7.  เปนผูมองการณไกล ผูนําประเภทนีม้ีความสามารถในการมองการณไกล สามารถที่

จะนาํความหวงั ความฝนมาเปนความจริง 

ซึ่งสอดคลองกับ เนตรพัณณา ยาวิราช (2546 : 77) ทีก่ลาววา ผูนาํการเปลี่ยนแปลง  

(The Change Agent) หมายถงึ บุคคลผูมคีวามพยายามในการที่จะปรับปรุงสภาพขององคกรใหดีข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากผูบริหารกาํหนดเอง หรือ เกิดจากการจางบุคคลจากภายนอกมาเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ทักษะที่สําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถในการพจิารณาวาควร

เปลี่ยนแปลงอยางไร และผูนาํควรมีทกัษะในการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดเปนผลสําเร็จ  
 องคประกอบของภาวะผูนาํแบบเปลีย่นสภาพ 
 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ม ี4 องคประกอบ คือ ความเสนหา การดลใจ การกระตุนการใช

ปญญา และการมุงความสัมพันธเปนรายคน  แตละองคประกอบมีรายละเอียด ดังนี ้

      1.  ความเสนหา (Charisma) หมายถงึ พรสวรรรค  เปนองคประกอบที่สําคัญของ

กระบวนการเปลี่ยนสภาพ ความเสนหาเปนความสามารถที่จะทาํใหผูอ่ืนอยากที่จะยอมรับและยอม

เปนผูตาม มีบุคลิกที่คนเหน็แลวอยากยกยองนบัถือ ผูนาํประเภทนี้ มคีวามสามารถในการชกันาํ  

เกลี้ยกลอม และมีพลงัที่จะกระตุนอารมณใหคนอื่นมีความเหน็คลอยตาม มีอิทธพิลตอผูตามโดยปลุก

เราอารมณผูตามใหเอาแบบอยาง ผูนาํประเภทนี ้สามารถเปลี่ยนสภาพผูตาม โดยทาํหนาที่เปนโคช

หรือครู หรือเปนพี่เลีย้ง (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 62-66 ;   อางอิงมาจาก Bass ;  &  Avolio.  

1990 : 19)  ซึง่อโวลิโอ (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 38-40 ; อางอิงจาก Avolio.  1990)  ไดสรุป

คุณลักษณะของผูนาํแบบความเสนหาไว 10 ประการ ดังตอไปนี ้

            1.1  เปนนกัวิสัยทัศน เปนผูกาํหนดภาพลักษณที่นาตื่นเตนในอนาคตขององคกร ให

ทุกคนสามารถมองเห็นทิศทาง และรูวธิีการไปถึงจุดหมายนัน่  

             1.2  เปนนกัสื่อสาร ตองมีทกัษะในการใชภาษาอยางมีสีสันและมีชีวิตชวีา ตองเกง

ในการอุปมาอุปมัยเปรียบเทยีบใหผูฟงเห็นจริงและคลอยตามหนัมาใหความรวมมือ 
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  1.3  มีความสามารถในการทําใหผูอ่ืนเกิดความไววางใจ โดยการแสดงออกดวย

พฤติกรรมทีม่คีวามซื่อสัตย ถือคุณธรรมยึดมั่นหลกัการอยางมีศักดิ์ศรีใหเปนที่ประจักษแกผูตามอยาง

สม่ําเสมอ รวมทั้งมีความกลาเสี่ยงเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ยึดผลประโยชนของลกูนองและสวนรวมเหนือ

ประโยชนตนเอง  

  1.4  มีความสามารถในการทําใหผูตามเกดิความมัน่ใจในความสามารถของ

ตนเอง โดยมวีธิีการอยางหนึง่คือการมอบหมายใหทํางานที่เปนโครงการงาย ๆ กอน เมื่อทาํสําเร็จก็จะ

แสดงความชืน่ชมและชมเชยตอผลงานนัน้ กอนที่จะมอบหมายงานทีม่ีความยากขึ้นไปตามลําดบัให

ทําตอไป 

  1.5  แสดงออกในการทาํงานอยางกระตือรือรนและฉับไว และเปนแบบอยางแกผู

ตามในการทาํงานเสร็จตรงเวลา 

  1.6  แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม และมีความอบอุนแกผูอ่ืน ดวยการ

แสดงออกทางกริยาทาทาง น้ําเสยีง สีหนา สายตา ไดอยางกลมกลนืเหมาะสมตามกาลเทศะ มีความ

เปดเผยตรงไปตรงมา มีความนุมนวลและความรูสึกอบอุนแกผูอยูรอบขาง 

  1.7  มีคุณลักษณะชื่นชอบตอการเสี่ยง ความกลาเสีย่งของผูนํา ก็คือ การกลาริเร่ิม

ใชกลยุทธใหมในการทํางานสูเปาหมาย โดยผูนํามีทกัษะและความชาํนาญในการประเมินสถานการณ

ไดตรงสภาพเปนจริง  

  1.8  ใชกลยุทธหลายรูปแบบในการบรรลเุปาหมาย เปนคุณลักษณะปรุงแตง 

(Attribution) ของผูนําที่เกิดขึ้นจากการที่ผูใชกลยุทธใหม ๆ หลายรูปแบบในการบรรลุวิสัยทัศน มี

วิธีการที่จะบรรลุเปาหมายในอุดมคติดวยวิธีการที่แตกตางกับที่เคยปฏิบัติเดิม  

  1.9  เปนผูนาํที่มีบุคลิกในเชงิประชาสัมพนัธตนเอง มีความเชี่ยวชาญและเฉลียว

ฉลาดในการเลือกใชโอกาส สถานการณ วธิีการและกาลเทศะในการปรากฏตัว การเขารวมหรือไมเขา

รวมกิจกรรมขององคกร หรือของสังคม ไดอยางเหมาะสม โดยสามารถวิเคราะหผลกระทบที่ตามมา

หรือที่คาดหวงัไดลวงหนาอยางแมนยํา 

  1.10  เปนผูนาํที่มีความขัดแยงในหนวยงานของตนเองนอยมาก ทัง้นี ้เนื่องจาก

ผูนํามีคุณลักษณะปรุงแตงที่สําคัญเฉพาะตนอยู 3 ประการ คือ มีความมั่นใจในตนเองสูง มีความโดด

เดนในตนเอง และมีความเชือ่มั่นตอการประพฤติตามทาํนองคลองธรรมของตน 

         2.  การดลใจ (Inspiration) การดลใจมคีวามสมัพนัธอยางใกลชิดกับความเสนหา การ

ดลใจเปนวิธกีารที่ผูนาํอธิบายเปาหมายในอนาคตขององคกรซึ่งผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม อธิบายให

ผูใตบังคับบัญชาทราบวา จะปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไดอยางไร ผูนําโดยเสนหาจะดลใจผูตามโดยจดุ

ประกายความคิดที่จะชวยทาํงานใหญใหสําเร็จโดยใชความพยายามเพิ่มข้ึน  
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(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 62-66 ;   อางองิมาจาก Bass ;  &  Avolio.  1990 : 19)   

ซึ่งการดลใจนี้ อาจทาํไดโดย (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 40 ; อางอิงจาก Cohen.  1990  ;  

Simpkin. 1991)  

  2.1  ผูนําสรางความมัน่ใจ 

  2.2  ผูนําสรางความเชื่อในเหตุผลที่กระทาํใหผูตามรับรูวาสิง่ที่เขาทาํนั้น มี

วัตถุประสงคอยางไร 

  2.3  สรางความคาดหวงัในความสาํเร็จใหผูตาม 

          3.  การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) การกระตุนปญญาเปนวิธกีาร

ที่ผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ ยั่วยุผูตามใหแกปญหาดวยวธิกีารอยางใหม กระตุนการสรางระบบความคิด 

เรียนรู วิธีแกปญหาอยางสรางสรรค สงเสริมใหผูตาม รูจักวิเคราะหปญหา แกปญหาอยางเปนระบบ  

มียุทธศาสตรในการคิด สงเสริมการแกปญหาในลักษณะปองกนัไวกอนมากกวาจะตามไปแกปญหา 

(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 62-66 ;   อางองิมาจาก Bass ;  &  Avolio.  1990 : 19) เปน

พฤตกิรรมที่ผูนําแสดงใหเหน็ในการบริหารงานที่เปนการกระตุนบุคลากรใหเหน็วธิีการหรือแนวทางใหม

ในการแกปญหา โดยใชสัญลักษณ จนิตนาการ และภาษาทีเ่ขาใจงาย สงเสริมใหบุคลากรเขาใจ

บทบาทและยอมรับในบทบาท สรางความมั่นใจ และสงเสริมคุณคาของผลลัพธที่ตองการ เปนผลให

บุคลากรเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานมากขึน้ และแกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความ

เรียบรอย (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 40 ; อางอิงจาก Bass.  1985)  

         4.  การมุงความสัมพนัธเปนรายคน (Individualized Consideration) ในการมุงความ 

สัมพันธเปนรายคนนัน้ ผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพจะสนใจผูตามแตละคนอยางใกลชิด ทาํหนาที่เปน 

พี่เลี้ยงผูตามซึง่ตองการจะพฒันาตนเอง สงเสริมและพฒันาผูตามตามความตองการ ความสนใจและ

ความสามารถ ผูนาํอาจชมเชยเมื่อผูใตบังคับบัญชาทาํงานไดดี ชี้ใหเหน็จุดออนของการทาํงาน การ

แลกเปลี่ยนความคิดระหวางกัน การมุงความสัมพันธเปนรายคนนี ้จะใหประสบการณที่เปนการเรยีนรู

แกผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา จะชวยพฒันาการเปนผูนํา เปนการสื่อความหมายแบบสองทาง ซึง่จะ

ชวยใหไดขอมลูในการตัดสินใจที่ดีข้ึนและสามารถชวยลดปญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูตาม 

(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 62-66 ;   อางองิมาจาก Bass ;  &  Avolio.  1990 : 19)  เปน

พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงใหเหน็ในการบริหาร ที่เปนกระบวนการวินิจฉัยและยกระดบัความตองการ

ของบคุลากร โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล มุงพัฒนาบุคลากร เปนพี่เลี้ยง มีการติดตอกับ

บุคลากรเปนรายบุคคล เอาใจใสในความตองการของบุคลากร กระจายความรับผิดชอบ สงเสริมให 

บุคลากรมีความมัน่คง มีความรูสึกเปนตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได เปน

กระบวนการทีผู่นําทําตนเปนผูมุงเนนการพัฒนา คํานงึถึงความเปนรายบุคคล มกีารตดิตอสองทาง  
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สงเสริมใหผูตามเกิดวิสัยทัศนดวยตนเอง มีความมั่นคง สามารถบูรณาการความตองการและมี

วิสัยทัศนที่ชัดเจน ไดรับขาวสารตามที่ปรารถนา เกิดความตองการเฉพาะ มีความรูสึกเปนตัวของ

ตัวเอง มีความรับผิดชอบ และควบคุมตนเองได จากนัน้ผูนําสรางความมั่นใจและสงเสริมคุณคาของ

ผลลัพธทีก่ําหนด (รุงกานต รอดเรื่อง.  2546 : 41-42 ; อางอิงจาก Bass.  1985) 

 พฤติกรรมผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ จะมีดังนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2536 : 61) 

       1.  ใหผูตามมีอิสระในการทํางานและสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเอง 

       2.  มีความเปนมิตรกับผูตาม ใชวธิีแบบไมเปนทางการกับผูตาม 

       3.  เปนแบบอยางของความซื่อสัตย ความยุติธรรมและมีมาตรฐานสูงในการปฏบัิติงาน 

ขณะเดียวกนัก็มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 

       4.  ยัว่ยุผูใตบังคับบัญชาดวยการใหคําแนะนาํ ชวยเหลือสนับสนุน ยกยอง ยอมรับ และ

เปดใจกวาง ขณะเดียวกนักแ็ลกเปลี่ยนความรู ความชาํนาญกับผูใตบังคับบัญชา 

       5.  แสดงใหเหน็วา มีความเชื่อมัน่ กระตือรือรน ตระหนักในศกัดิ์ศรีของบุคคลและมี

ความภักด ี

 

4.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวจิัยในประเทศ 

 จิราภรณ โพธิเต็ง (2546 : บทคัดยอ) ไดวจิัยเรื่อง สภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรู

ของโรงเรียนบานหวยหลอดูก อําเภออมกอย จังหวัดเชยีงใหม มวีัตถปุระสงคเพื่อศึกษาสภาวะความ

เปนองคการแหงการเรียนรู และปญหาในการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนบานหวยหลอดูก 

อําเภออมกอย จังหวัดเชยีงใหม ผลการวิจยัปรากฏวา ผูบริหารและครูโรงเรียนบานหวยหลอดูก อําเภอ

อมกอย จงัหวดัเชียงใหม ไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร ปรับเปลีย่นกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองเจตนารมยของพระราชบญัญัติการศึกษา

แหงชาติ พทุธศักราช 2542 และมีปจจัย 7 ประการ ที่จะนําโรงเรียนเขาสูสภาวะความเปนองคการแหง

การเรียนรู คือ บทบาทของผูบริหาร บทบาทของคณะครู งบประมาณและทรัพยากรทีต่องใช การ

ทํางานรวมกันเปนทมี วิสัยทศัน พนัธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน และการมี

สวนรวมของชมุชน สวนที่เปนปญหาคือ ทรัพยากรที่ตองใชไมเพียงพอ ขอจํากัดของผูเรียน 

งบประมาณและสื่อไมเพียงพอ และบุคลากรสวนใหญทีม่ีประสบการณในการทํางานนอย 

ถาวร อินทิสา (2547 : บทคดัยอ) ไดวิจัยเรื่อง การรับรูศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหง

การเรียนรูของบุคลากรในสํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทยีบการรับรูเกี่ยวกบัศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรใน
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สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จําแนกตามตาํแหนงและประสบการณในการทาํงาน  ผลการวิจยัสรุปได

วา 1. บุคลากรในสํานกังานเลขาธิการคุรุสภา มีการรับรูเกี่ยวกบัศักยภาพในการพฒันาไปสูองคการ

แหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบ

อยูในระดับนอย โดยมีรายละเอียดเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ การปรับเปลี่ยนองคการ การเพิม่

อํานาจแกบุคคล พลวัตแหงการเรียนรู การจัดการความรู และการประยุกตใชเทคโนโลยี 2. บุคลากรใน

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีตําแหนงระดับผูบริหาร และระดับปฏิบัติการมีการรับรูเกี่ยวกบัศักยภาพ

ในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมไมแตกตางกนั เมือ่พิจารณาเปนรายองคประกอบ 

พบวา บุคลากรในสํานกังานเลขาธิการคุรุสภามีการรับรูเกี่ยวกับศักยภาพในการพฒันาไปสูองคการ

แหงการเรียนรู ในองคประกอบการเพิม่อํานาจแกบุคคลแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 

.05  3. บุคลากรในสํานักงานเลขาธกิารครุุสภา ที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา  

10 ป และ 10 ป ข้ึนไป มกีารรับรูเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในภาพรวม

ไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา บุคลากรในสาํนักงานเลขาธิการคุรุสภามกีาร

รับรูเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในทุกองคประกอบไมแตกตางกนั 

 ปาลิกา นธิิประเสริฐกุล (2547 : 81) ไดวิจัยเรื่อง ปจจยัดานภาวะผูนําและองคการแหงการ

เรียนรูที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐาน ในเขตพัฒนาพืน้ที่ชายฝงทะเล วัตถุประสงคของการวิจยั เพื่อศึกษาระดบัของภาวะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียน องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน และประสทิธิผลของโรงเรยีนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก รวมทั้งเพื่อศึกษา

ความสัมพันธและตัวแปรดานภาวะผูนาํและองคการแหงการเรียนรูที่สามารถรวมกนัทํานาย

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยั ปรากฏวา 1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีน 

องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อยูใน

ระดับมาก 2. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีน และองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมีความสัมพนัธ

กับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง 3. ปจจัยดานภาวะผูนาํเชงิจัดการ แบบการจัดการโดยการ

ยกเวน และองคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนความคดิอาน ดานการมีวิสัยทัศนรวม และดาน

ความคิดเชิงระบบ สามารถพยากรณและสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  

วันเพ็ญ เจริญแพทย (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคการ

แหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรู

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

จําแนกตามประสบการณการบริหารและขนาดของโรงเรียน ผลการวจิัยพบวา 1. ผูบริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาอาํเภอบานคาย พฤติกรรมการบริหารองคการแหงการ

เรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2. ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

การประถมศึกษาอําเภอบานคาย ที่มีประสบการณการบริหารงานนอยและประสบการณบริหารงาน

มาก มีพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรู โดยรวมและรายดาน แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติ (p<.05) 3. ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย 

ที่มีขนาดโรงเรยีนตางกนั มพีฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรู โดยรวมและรายดาน แตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ (p<.05) 

 สมคิด สรอยน้าํ (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถปุระสงค 1. เพือ่ศึกษาระดับปจจัยทางการบริหารและระดับความเปน

องคการแหงการเรียนรู และการศึกษาเปรยีบเทยีบระดับปจจัยทางการบริหารและความเปนองคการ

แหงการเรียนรูจําแนกตามขนาดโรงเรียน 2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการบริหารที่สามารถพยากรณความ

เปนองคการแหงการเรียนรู และนําเสนอตวัแบบองคการแหงการเรียนรู 3. เพื่อตรวจสอบตัวแบบ

องคการแหงการเรียนรูทีพ่ัฒนาขึ้น และ 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธพิล

รวมของปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 1. 

ระดับปจจัยทางการบริหาร และระดบัความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ย พบวา คาเฉลีย่ระดบั

ปจจัยโครงสรางของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ มี

ความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ และคาเฉลี่ยระดับปจจัยการปฏิบัติดานการจัดการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง มีความแตกตางจากคาเฉลีย่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

ใหญพิเศษ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ สวนคาเฉลี่ยระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีความแตกตางจากคาเฉลี่ยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  2. ปจจยัทางการบริหารทั้ง 11 ปจจยั รวมกันอธบิายความแปรปรวนในความเปน

องคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 76.80 ปจจัยทางการบริหารที่สามารถพยากรณองคการแหงการ

เรียนรู อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ คือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เปาหมายและขอมูลยอนกลับ

การปฏิบัติงาน การจูงใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การพัฒนาครูและทีมงาน วิสัยทศัน 

พันธกิจ และยทุธศาสตร 3. ตัวแบบองคการแหงการเรียนรูที่ผูวจิัยพฒันาขึ้น สอดคลองกับขอมูลเชงิ

ประจักษ 4. ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธพิลทางตรง และทางออม และอิทธพิลรวมตอความเปน

องคการแหงการเรียนรู โดยเรียงลําดับคาสมัประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอยมีดังนี้ 1. อิทธิพล

ทางตรง ม ี6 ปจจัย คือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เทคโนโลยีและระบบงานเปาหมายและ

ขอมูลยอนกลบัการปฏิบัติงาน การจงูใจ การปฏิบัติดานการจัดการและการปฏิบัติดานการบริหาร  
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2. อิทธิพลทางออมมี 4 ปจจัย คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรยีน วิสัยทัศน พันธกิจและ 

ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและทีมงาน ภาวะผูนาํทางวิชาการ โครงสรางของโรงเรียน การจูงใจ 

เทคโนโลยีและระบบงาน 3. อิทธพิลรวมม ี11 ปจจัย คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การ

ปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เปาหมายและขอมูลยอนกลับ การปฏิบัติงาน วิสัยทัศน พันธกจิและ 

ยุทธศาสตร การปฏิบัติดานการจัดการ การพัฒนาครูและทีมงาน การจูงใจ ภาวะผูนําทางวิชาการ 

เทคโนโลยีและระบบงาน โครงสรางของโรงเรียน และการปฏิบัติดานการบริหาร 

สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547 : 174-183) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในจงัหวัดภาคใต การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 

พัฒนาตัวบงชีร้วมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวัดภาคใต และ

ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในจงัหวัดภาคใตกบัขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักที่มี

อิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต ประกอบดวย 

5 องคประกอบหลัก ดังนี ้องคการ ภาวะผูนํา การเรียนรู การบริหารจัดการความรู และเทคโนโลยี ซึ่ง

ทั้ง 5 องคประกอบหลักจะตองปฏิบัติผานตัวแปรที่เปนองคประกอบยอยทั้งหมด 13 องคประกอบ และ

ตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู 62 ตัว ตัวบงชีร้วมความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวัดภาคใต ประกอบดวยตัวบงชีท้ี่เปนองคประกอบหลักรวม  

5 องคประกอบ เรียงลาํดับตามน้าํหนักองคประกอบจากมากไปนอย ไดดังนี้ การเรียนรู การจัดการ

ความรู องคการ ภาวะผูนาํ และเทคโนโลยี ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรางของโมเดล

ความเปนองคการแหงการเรยีนรูของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดภาคใตกับขอมูลเชิงประจักษโดย

ใชคา ไค-สแควร คาดัชนวีัดระดับความกลมกลืนและคาดัชนวีัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 

ทดสอบสมมตฐิานการวิจยั ผลการทดสอบพบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 ปาริชาติ คุณปลื้ม (2548 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรู

ของมหาวทิยาลัยเอกชนในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี ้มจีุดมุงหมายเพือ่พัฒนารูปแบบขององคการ

แหงการเรียนรูที่เหมาะสมกบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย และทดสอบความเปนไปไดของรูปแบบ

องคการแหงการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการสราง

รูปแบบ ไดแก ผูเชี่ยวชาญในเรื่ององคการแหงการเรียนรู จํานวน 18 คน ซึง่ไดมาโดยการคัดเลือกแบบ

เจาะจง เก็บรวบรวมโดยใชเทคนิคเดลฟาย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน 

(Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Inerquartile Range) กลุมตัวอยางที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกบั

ความเปนไปไดในการนาํรูปแบบไปใช ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 201 คน เครื่องมือใน
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การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา รูปแบบทีเ่หมาะสมขององคการแหงการ

เรียนรูของมหาวทิยาลยัเอกชนในประเทศไทยตามแนวคิดของผูเชียวชาญ พบวา ประเด็นสําคัญที่

กอใหเกิดหลักการทัง้ 5 ตามแนวคิดของเซง็จ ประกอบดวย หลักการที ่1 ความรอบรูแหงตน ไดแก การ

สรางแรงบันดาลใหเกิดความอยากที่จะเรียนรู และความสามารถปรับเปลี่ยนความกดดันในการทํางาน

ใหเปนแรงกระตุนทีน่ํามาสรางสรรคผลงานได หลกัการที่ 2 การสรางแบบจําลองความคิด ไดแก การมี

ทักษะในการฟงและมกีารเปดใจที่จะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและการใชแหลงความรูหลาย ๆ 

แหลง เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ หลกัการที ่3 การสรางวิสัยทัศนรวม ไดแก พนกังานตองมีความ

เขาใจในวิสัยทัศนขององคการอยางชัดเจน และการยอมรบัวา ความสําเร็จขององคการเปนภาระงาน

ของพนกังานทุกคน หลกัการที่ 4  การเรียนรูเปนทีม ไดแก การพัฒนาและสงเสริมระบบการทาํงานเปน

ทีม และการสรางแรงยึดเหนีย่วระหวางสมาชิกในทีม หลกัการที่ 5 ความคิดเชิงระบบ ไดแก มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหวางผูทีท่ํางานในหนวยงานเดียวกนัและระหวางหนวยงาน และการมี

ความเขาใจในการจัดลําดับความสาํคัญของงาน สวนแนวคิดของผูบริหารมหาวทิยาลัยเอกชน พบวา 

ประเด็นสําคญัที่กอใหเกิดหลักการทัง้ 5 ประกอบดวย หลักการที ่1 ไดแก การมีสติและฝกจิตใจใหมี

ความมุงมัน่ในการใฝเรียนใฝรู และการใชขอมูล ขอเท็จจริงและเหตุผลทุกครั้งในการคิดวิเคราะหและ

ตัดสินใจ หลกัการที ่2 ไดแก การปรับระบบการศึกษาทีส่ามารถสอนใหคิดและวิเคราะหไดดวยตนเอง 

และการใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลงเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ หลักการที่ 3 ไดแก การยอมรับ

ความสามารถของผูอ่ืน และการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ หลักการที ่4 ไดแก การมกีระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชกิในทมี และการมีกระบวนการฝกอบรมสมาชิกในทีม และ

หลักการที ่5 ไดแก การมีความเขาใจในการจัดลําดับความสําคัญของงาน และระบบ โครงสราง 

นโยบายและกระบวนการทาํงานขององคการตองมีการออกแบบใหสามารถดัดแปลงแกไข มีความ

ยืดหยุนและตอบสนองตอส่ิงที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกองคการ 
งานวจิัยตางประเทศ 

 เดวิด (David. 1997 : 692)  ไดทําการศึกษาภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงและองคกรแหงการ

เรียนรู โดยศกึษาการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและราย

กลุม เครื่องมอืที่ใชไดแก แบบวัดภาวะผูนํา (MLQ-Multifactor Leadership Questionnaire) และการ

สัมภาษณตัวแทนของกลุมตัวอยาง โดยจัดใหกลุมตัวอยางมีการแลกเปลี่ยนความรูและแงคิดตาง ๆ 

กระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู  ใหมีการผสมผสานความรูและสรางรูปแบบขึ้น ผลการวิจยั 

พบวา พฤติกรรมและการปฏิบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการเรียนรูเปนรายบุคคลและ

รายกลุม นอกจากนี้ ยงัพบวา ผลการวิจัยมีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ ดังนี้ 1. หัวหนาทีมไดปฏิบัติ
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บทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง  2. ผูนาํการเปลี่ยนแปลงจะตองมกีารสรางบรรยากาศสําหรับการ

เรียนรู  โดยใหการสนับสนุน ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือ และนําศกัยภาพของทมีมาใช  3. ผูนาํมี

พฤติกรรมทีเ่หมาะสม  4. มกีารทาทายใหทีมมีการตั้งและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็  5. มีการแบงปน

ความรูและมีการซึมซับความรูและขอมูลตาง ๆ เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูของทีม  6. ผูนําสงเสรมิให 

ทีมมีโอกาสทีจ่ะเรียนรูภาพรวมและวิธกีารปฏิบัติ รวมทัง้การตัดสินใจที่มีผลตอระบบ  7. ผูนาํมีการ

สงเสริมใหสมาชิกของทีมมโีอกาสเรียนรูความเปนผูนําดวยตนเอง 

 ฉัตรทิพย สุวรรณชิน (Suwannachin,  Chattip.  2003 :  Online) ไดวิจัยเรื่อง การวางแผน

สําหรับองคกรแหงการเรียนรู เปนการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมสีวนรวม ในการ

สํารวจคุณลักษณะที่จาํเปนของโรงเรียนเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู และเพื่อเตรยีมผูบริหารและครู

ตามแนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู เพือ่ใหสอดคลองกับพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 

2542 โดยใชแบบสอบถามปลายเปด และการสนทนากลุมในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารและครูมีความเขาใจและมีการเตรียมตัวตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และชี้ใหเหน็กิจกรรมที่ผูบริหารและครูตองปฏิบัติเพือ่ใหเปนไปตาม

บทบัญญัติ 2. ผูบริหารและครู มีความเหน็วา มีเงื่อนไขที่จําเปนสาํหรบัโรงเรียนเพื่อสรางองคกรแหง

การเรียนรู 8 ประการ ไดแก ภาวะผูนาํ โครงสราง วัฒนธรรมโรงเรียน สมาชิก วิสัยทศัน พนัธกิจและ

เปาหมาย กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการกลุมและการมีปฏิสัมพันธ และ ส่ิงอาํนวยความสะดวก

และทรัพยากร  การวิจัยพบคุณลักษณะขององคการทั้งที่ตรงและไมตรงกับกรอบความคิดขององคกร

แหงการเรียนรู นอกจากนี้ ยงัพบรูปแบบของวัฒนธรรมไทยซึง่โรงเรียนใชในการสรางองคกรแหงการ

เรียนรู 

 ครอวฟอรด (Crawford.  2004 : Online) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา : การฝกปฏิบัติและความเชื่อในองคการแหงการเรียนรู เพื่อสํารวจการฝกปฏิบัติและความ

เชื่อดานภาวะผูนําที่ผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใช เพือ่สรางโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

(Professional Learning Organization) ตามกรอบพฤติกรรมการบริหารและความเชื่อ ของ คูซส ; 

และ โพสเนอร (Kouzes ;  & Posner. 1993) การศึกษาสรางกรอบแนวคิดวัฒนธรรมสังคมแหงการ

เรียนรูพืน้ฐานดานภาวะผูนาํ 5 ประการ ไดแก การสรางวิสัยทัศนรวม การใชแบบจําลองการทํางาน 

การเพิม่อํานาจ กระบวนการทาทาย และการกระตุนการตัดสินใจ การวิจัยพบวา ผูบริหารมีความเชื่อ

ในหลักการฝกปฏิบัติ 5 ขอ ซึง่การฝกภาวะผูนําทําใหเกิดการพัฒนาและความยั่งยืนขององคกรแหง

การเรียนรูนั้น  การใชขอมูลแข็ง (Hard data) นําไปสูกระบวนการเปลี่ยนแปลง ความตองการทีมภาวะ

ผูนําของโรงเรยีนสนับสนนุใหเกิดการปฏิรูปครู และวิสัยทัศนรวมเปนจดุรวมของการเปลี่ยนแปลง  
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การเผชิญหนากับปญหาอปุสรรค ไดแก การขาดแคลนเวลา ขนาดของการควบคมุ และความสามารถ

ดานสติปญญา ไมเปนไปตามกรอบแนวคดิขององคกรแหงการเรียนรู 

 แชรแมน (Sharman, Cristopher Call.  2005 : Online) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําและองคกร

แหงการเรียนรู เปนการวิจยัสํารวจธรรมชาติและคุณลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูที่จะสงผลใน

การสรางสรรคประสิทธิผลขององคกร  โดยการใหนิยามความหมายขอบองคกรแหงการเรียนรู และ 

การศึกษาวรรณกรรมรวมสมัย และการสาํรวจการเปลีย่นแปลงดานภาวะผูนําขององคกรแหงการ

เรียนรู  พบวา มีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญจากภาวะผูนําแบบดัง้เดิม ในประเดน็ ความเปนครู 

เปนผูฝกสอน และ ความเปนศูนยกลางของผูนาํ ส่ิงที่เปนจุดเดนเฉพาะ คือ ความตองการแบบแผน

ความคิดใหมสําหรับภาวะผูนําภายใตองคกรแหงการเรียนรู  การสํารวจคําจํากัดความของผูนาํแบบ

ด้ังเดิม พบวาปจจยัที่ชวยเกือ้หนนุใหเกิดองคการแหงการเรียนรู สามารถคนหาไดเหมือนกับข้ันตอน 

ซึ่งใชเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

                การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน

ความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม และดาน

ความคิดเชิงระบบ ผูวิจยัไดดําเนนิการวิจยั ตามลาํดับ ดังนี ้

   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   4. การวิเคราะหขอมูล 

   5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากร 
                 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษาของรฐั สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา ปทมุธานี เขต 1 ในอําเภอคลองหลวง ตําบลคลองหนึ่ง  จาํนวน 10 โรง ครู 343 คน เปน

สถานศกึษาขนาดกลาง จํานวน 2 โรง ครู 13 คน สถานศึกษาขนาดใหญ จาํนวน 5 โรง ครู 101 คน 

และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จาํนวน 3 โรง ครู 229 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศกึษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธาน ี

เขต 1 ในอําเภอคลองหลวง ตําบลคลองหนึ่ง  จาํนวน 10 โรง  ซึ่งไดมาจากการเปดตารางการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ ; และมอรแกน (Krejcie ; &  Morgan) ไดกลุมตัวอยางเปนครูจาํนวน 

183 คน จากนั้นทําการแบงตามสัดสวนของประชากรในแตละขนาดสถานศกึษา ซึง่ไดจํานวนกลุม

ตัวอยางเปนครูในสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 7 คน  สถานศึกษาขนาดใหญ จาํนวน 54 คน และ 

สถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน 122 คน  จากนัน้ทําการสุมอยางงาย (Simple  Random 

Sampling) ตามเกณฑขนาดสถานศึกษา 
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ตาราง 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

       ที่    สถานศึกษา      ประชากร   กลุมตัวอยาง 

             สถานศกึษา      ครู (คน)     ครู (คน) 
 

      1 ขนาดกลาง                 2                            13                                7 

      2 ขนาดใหญ      5        101                   54 

      3 ขนาดใหญพิเศษ     3        229                 122 
 

       รวม                10       343                183 
 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน  3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

ขนาดสถานศกึษาที่ผูตอบแบบสอบถามสงักัดอยู โดยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) จํานวน 1 ขอ 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ผูตอบ

แบบสอบถามสังกัดอยู โดยใชแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพของแบสส (Bass. 1985) จํานวน 20 

ขอ โดยแบบสอบถามนี้ ผูวจิยัพัฒนาจากแบบสอบถามทีไ่ดใชในงานวจิัยของ  ประคอง รัศมีแกว 

(2545)  แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แตละขอมีคําตอบ

ใหเลือกตอบ 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับแสดงถึงพฤติกรรมตามแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพที่

ผูบริหารปฏิบัติ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ระดับใดระดับหนึง่  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการสงเสริม

องคกรแหงการเรยีนรูของผูบริหารสถานศกึษาที่ผูตอบแบบสอบถามสงักัดอยู โดยใชการสงเสริม

องคกรแหงการเรียนรู 5 ดาน ตามแนวคิดของเซ็งจ (Senge. 1990)  ไดแก ดานความรอบรูแหงตน 

ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทมี และดานความคิดเชิงระบบ  

จํานวนดานละ 8 ขอ รวมจาํนวนทั้งหมด 40 ขอ โดยแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบสอบถาม

ที่ไดใชในงานวิจัยของ  บุบผา พวงมาล ี(2542) เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) แตละขอมีคําตอบใหเลือกตอบ 5 ระดบั ซึ่งแตละระดับแสดงถึงการสงเสริมของ

ผูบริหารสถานศึกษาใหแกบุคลากรหรือสมาชิกขององคกรในการทีจ่ะปฏิบัติและพัฒนาตนเอง เพื่อ
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ความเขาใจและปฏิบัติภารกิจของตนไดสอดคลองกับสภาพขององคกร ตามที่ผูบริหารสงเสริมใหเกิด

ข้ึนกับบุคลากร ไดแก มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ระดับใดระดับหนึ่ง  
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื 
 1.  กาํหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม เพื่อสอบถามครูใหครอบคลุมการ

สงเสริมองคกรแหงการเรียนรู และแบบภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหาร  

 2.  ศึกษาตํารา เอกสาร ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับองคกรแหงการเรียนรู แบบ

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ การกําหนดขนาดของสถานศึกษา ประชากร  กลุมตัวอยาง  และวิธีการ

สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 3.  เขียนนิยามสิ่งที่ตองการวัด และเนื้อหาที่จะใชในการสรางแบบสอบถาม 

 4.  สรางแบบสอบถาม  

  4.1  สรางแบบสอบถามเกีย่วกับ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขนาดของ

สถานศกึษาทีสั่งกัด เปนแบบเลือกตอบ จาํนวน 1 ขอ 

  4.2  สรางแบบสอบถามเกีย่วกับแบบภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหาร

สถานศกึษา ทีผู่ตอบแบบสอบถามสงักัดอยู เปนแบบมาตราสวนประมาณคา จาํนวน 20 ขอ 

  4.3  สรางแบบสอบถามเกีย่วกับการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษาทีผู่ตอบแบบสอบถามสงักัดอยู เปนแบบมาตราสวนประมาณคา จาํนวน 40 ขอ 

 5.  นําแบบสอบถามเสนอประธานและกรรมการผูควบคมุสารนพินธ เพื่อขอความเหน็ชอบ

และตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองตามโครงสรางเนื้อหา และการใชภาษา นาํมาแกไขการใชสํานวน

ภาษา ตลอดจนสาระสาํคัญของเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและนิยามศัพท 

 6.  นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งมคีวามรูในการ

สรางเครื่องมือ จํานวน 5 ทาน ชวยตรวจโครงสรางเนื้อหาและแกไขขอบกพรองตาง  ๆ  แลว นํามา

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ สําหรับรายละเอียดที่ใหตรวจ ไดแก ตรวจสอบความชัดเจนและความ

ครอบคลุมนิยาม ตัวแปร ตรวจสอบการวัดตามนยิาม ความชัดเจนของภาษา และความเหมาะสมของ 

มาตรวัด (Scale) ของขอคําถามแตละขอ  

 ผูเชี่ยวชาญที่ไดใหความอนุเคราะหตอผูวิจยั ประกอบดวยบุคคลตอไปนี ้

  6.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  กลิน่กหุลาบ อาจารยภาควิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  6.2   ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระ สุภากิจ  อาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  6.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรวรรณ ตัณฑเจริญรัตน ครูใหญ , ผูรับใบอนุญาต

โรงเรียนสวุรรณประสิทธิ์ จงัหวัดนครนายก 

  6.4  นายจาํรูญ พรหมสวุรรณ ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปทุมธาน ี

เขต 1 

  6.5  ดร. ศักดิ์ชัย ปญหา ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย 

ปทุมธาน ี

 7.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุ ิไปทดลองใช  

(Try-out) กับครูในสถานศกึษาของรัฐ สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 ในอาํเภอ 

คลองหลวงที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อเปนการตรวจสอบความเขาใจภาษา คําชี้แจง 

ตาง ๆ ของแบบสอบถาม และวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามแตละขอ แลวนาํไปหาคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม นาํแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือกขอความแลวแตละฉบับ มาหาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธกีารหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  -  Coefficient) ซึ่งแบบสอบถามตอนที ่2 

ที่ถามแบบภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษา ไดคาความเชื่อมัน่  .96     

แบบสอบถามตอนที่ 3 ที่เปนแบบสอบถามการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร ไดคาความ

เชื่อมั่นรวม .98 และไดคาความเชื่อมั่นรายดาน ดังนี้ ดานความรอบรูแหงตน ไดคาความเชื่อมัน่ .93  

ดานแบบแผนความคิด ไดคาความเชื่อมัน่ .91  ดานการมีวิสัยทัศนรวม ไดคาความเชื่อมั่น .92   

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี ไดคาความเชื่อมั่น .94 และดานความคดิเชิงระบบ ไดคาความเชื่อมัน่ 

.96 

 8.  นําแบบสอบถามที่ไดไปปรับปรุงแกไข  เปนฉบับสมบูรณ นําไปเกบ็รวบรวมขอมลูกับ

กลุมตัวอยางจริงตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดตอขออนุญาตจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 

เพื่อที่จะขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามของครใูนสถานศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสงและรับคืนดวยตนเอง  

 2.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึ้นไปใหกลุมตัวอยางตอบ โดยผูวิจยัไปติดตอ

สถานศกึษาทีม่ีกลุมตัวอยางสังกัดอยูดวยตนเอง โดยนดัหมายวนัเกบ็รวบรวมขอมลูกลับคืน 
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 3.  ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากสถานศึกษาที่มกีลุมตัวอยาง  และตรวจสอบ

ความสมบูรณ จากแบบสอบถามจาํนวน 183 ฉบับ ไดแบบสอบถามทีส่มบูรณจํานวน 183 ฉบับ  คิด

เปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหและจัดกระทําขอมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่สมบูรณไดเรียบรอยแลว ผูวิจัยดาํเนนิการวิเคราะหและจัดกระทํา

ขอมูล โดยใสรหัสแบบสอบถามและใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑที่กําหนด และพิมพขอมูลเขา

แฟมขอมูลคอมพิวเตอร โดยมีรายละเอยีดเกณฑการใหคะแนนและการแปลผลขอมูลจาก 

แบบสอบถามตอนที่ 1  ตอนที่ 2  และตอนที่ 3 ดังนี ้

 1.  แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ

ขนาดสถานศกึษาที่สังกัด โดยกําหนดรหสัขนาดสถานศึกษา ดังนี ้

      รหัสสถานศึกษา 1  หมายถึง สถานศึกษาขนาดกลาง 

      รหัสสถานศึกษา 2  หมายถึง สถานศึกษาขนาดใหญ 

      รหัสสถานศึกษา 3  หมายถึง สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

 2.  แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของ

ผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มีคําตอบ 5 ระดับ แตละระดับมี

ความหมาย ดังนี ้

ระดับการปฏิบัติ  5  หมายถึง  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ  

                                            อยูในระดับมากที่สุด 

ระดับการปฏิบัติ  4  หมายถึง  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ  

       อยูในระดับมาก 

ระดับการปฏิบัติ  3  หมายถึง  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ  

       อยูในระดับปานกลาง 

ระดับการปฏิบัติ  2  หมายถึง  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ  

                   อยูในระดับนอย 

ระดับการปฏิบัติ  1  หมายถึง  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ  

       อยูในระดับนอยที่สุด 
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 การแปลผล 
 การแปลผลพจิารณาจากผลรวมของคะแนนแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพแตละแบบ  

 ในการแปลความหมายของคะแนน กําหนดการแปลคาคะแนนเฉลีย่เกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา 

แบบเปลี่ยนสภาพ ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00   หมายถงึ  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

    อยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49   หมายถงึ  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  

    อยูในระดับมาก 

 คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49   หมายถงึ  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  

                                                                 อยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49   หมายถงึ  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  

                                                                 อยูในระดับนอย 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49   หมายถงึ  ผูบริหารมพีฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  

                                                                 อยูในระดับนอยที่สุด 

 3.  แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา มีคําตอบเปนระดับความเปนจริง 5 ระดับ โดย 

      ระดับความเปนจริง หมายถงึ ระดับการปฏิบัติ 

                 ซึง่ ระดับความเปนจริงแตละระดับ มีความหมาย ดังนี ้

      ระดับความเปนจริง 5  หมายถงึ ระดบัการปฏิบัติ 5   

      ระดับความเปนจริง 4  หมายถงึ ระดบัการปฏิบัติ 4 

      ระดับความเปนจริง 3  หมายถงึ ระดบัการปฏิบัติ 3 

      ระดับความเปนจริง 2  หมายถงึ ระดบัการปฏิบัติ 2 

      ระดับความเปนจริง 1  หมายถงึ ระดบัการปฏิบัติ 1 
 การแปลผล 
 การแปลผลพจิารณาจากผลรวมของคะแนนระดับการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

 ในการแปลความหมายของคะแนน กําหนดการแปลคาคะแนนเฉลีย่เกี่ยวกับการสงเสริม

องคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา ดังนี ้
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       คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด 

       คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ มาก 

       คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง 

       คะแนนเฉลี่ย1.50-2.49   หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ นอย 

       คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ นอยที่สุด 
การแปลผลคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ 
การศึกษาความสัมพนัธระหวางการสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูกับภาวะผูนําแบบ 

เปลี่ยนสภาพ ใชคาสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธและนํามาแปลผลในรูปของความสัมพันธ ถาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธเปน 0 แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูกับภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 ไมมีความสมัพันธกนั  ถาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเปนบวก(+) แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู มีความสัมพันธใน

ลักษณะคลอยตามกนักับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษา ถาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธเปนลบ (-) แสดงวา มีความสัมพันธกันในทางตรงขามหรือผกผัน  การพจิารณาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธใชตามเกณฑการวิเคราะหของเดนนิส ; และ คณะ (E.H.Dennis ; & others. 

1979 : 85) ดังนี ้

      คา  rxy    ระหวาง  0.00 – 0.30          แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ามาก 

      คา  rxy     ระหวาง  0.31 – 0.50         แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 

      คา  rxy    ระหวาง  0.51 – 0.70   แสดงวา มีความสัมพนัธกนัในระดับปานกลาง 

      คา  rxy    ระหวาง  0.71 – 0.90   แสดงวา มีความสัมพนัธกนัในระดับสูง 

      คา  rxy    ระหวาง  0.90 – 1.00   แสดงวา มีความสัมพนัธกนัในระดับสูงมาก 

 4. นาํขอมูลทัง้หมดมาวเิคราะหดวยเครื่องคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

ซึ่งวิเคราะหหาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product  Moment Correlation Coefficient) 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยใชสถิติดังตอไปนี ้

 1.  สถิติพื้นฐาน ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก  

     1.1  คาความถี่ 

  1.2  คารอยละ 

  1.3  คาเฉลีย่  

  1.4  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 หาคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม โดยใชหาคาความสอดคลองภายในสัมประสทิธิ ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha - Coefficient)  

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

      สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที ่1 การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 แตกตางกนั เมื่อจําแนกตามขนาด 

สถานศกึษา และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ วิเคราะหโดยใช สถิติการวิเคราะหความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-Way ANOVA) 

     สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที ่2  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูมีความสัมพันธกับ 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ี 

เขต 1 วิเคราะหโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product  Moment 

Correlation Coefficient)  
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

                เพือ่ใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัได

กําหนดสัญลกัษณและอักษรยอตาง ๆ ในการแปลความหมาย ดังนี ้

 N   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 %  แทน คารอยละ 

                      Χ   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 

 S.D.      แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

                  F  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 

 df  แทน ระดับชั้นความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS  แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนนเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย  

     (Sum of Square) 

 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกาํลังสองของคะแนนเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย  

     (Mean of Square) 

 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 Xtot  แทน การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

 X1  แทน ดานความรอบรูแหงตน 

 X2  แทน ดานแบบแผนความคิด 

 X3  แทน ดานการมีวิสัยทัศนรวม 

 X4  แทน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี 

 X5  แทน ดานความคิดเชิงระบบ 

 Ytot        แทน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

 Y1  แทน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพนอย 

 Y2  แทน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง 

 Y3  แทน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก 

 p  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติ 
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 *  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     **  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

การวิเคราะหขอมูล 
                การวิเคราะหขอมูลการศึกษาคนควาเรื่องการศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 นี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมลู   3   ตอน ดังนี ้

                ตอนที ่1  ผลการวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                ตอนที ่2  ผลการศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผน

ความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชิงระบบ 

                 ตอนที ่3  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทยีบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศกึษา และ 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

                  ตอนที ่4  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางการสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรู 

ของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปทุมธาน ีเขต 1  กับ ภาวะผูนํา 

แบบเปลี่ยนสภาพ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจยัมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 2     แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดสถานศกึษาที่สังกัด 

 

ขนาดของสถานศึกษา   จํานวนครู (คน)   รอยละ 
 

     ขนาดกลาง           7       3.8 

     ขนาดใหญ         54     29.5 

     ขนาดใหญพิเศษ      122     66.7 

 

       รวม        183              100.0 
 

 

 จากตาราง 2  กลุมตัวอยางของการวิจัยครัง้นี ้คือ ครูในสถานศกึษาของรัฐ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  จาํนวนผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 183  คน พบวา 

กลุมตัวอยางสังกัดสถานศกึษาขนาดกลาง จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 3.8 สังกัดสถานศึกษา 

ขนาดใหญ จํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ 29.5  และสงักัดสถานศึกษาขนาดใหญพเิศษ จํานวน  

122 คน คิดเปนรอยละ 66.7 
 

ตาราง 3   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของ 

       ผูบริหารสถานศกึษาทีสั่งกัด 
 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  จํานวนครู (คน)   รอยละ 

 

     นอย             27     14.8 

     ปานกลาง          127     69.4 

     มาก            29     15.8 

 

       รวม         183              100.0 
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              จากตาราง 3  จาํนวนครูจําแนกตามภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษาที่

สังกัด ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพนอย จํานวน  27 คน คิดเปนรอยละ 14.8  มี

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง จาํนวน  127  คน คิดเปนรอยละ  69.4  และมีภาวะผูนาํแบบ

เปลี่ยนสภาพมาก จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 15.8  
 
            ตอนที่ 2  ผลการศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผน

ความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชิงระบบ ดังปรากฏ 

ในตาราง 4 

 

ตาราง  4   การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

      การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1  
 

                      ระดับการปฏิบัติ 

 การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู        Χ                      S.D.                     แปลผล 

 

     ดานความรอบรูแหงตน                           4.05                     .63                มาก 

     ดานแบบแผนความคิด                            4.04                    .65                 มาก 

     ดานการมวีิสัยทัศนรวม                           4.01                    .69                 มาก 

     ดานการเรยีนรูรวมกันเปนทีม                  4.02                    .69                 มาก 

     ดานความคิดเชิงระบบ                           3.96                     .65                  มาก 
 

รวม        4.02                     .63                มาก 

 
 

              จากตาราง 4   แสดงวา  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (Χ =4.02) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการ 

มีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชงิระบบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

ทุกดาน  โดยมีคาเฉลี่ย Χ  =4.05 , Χ  =4.04 , Χ  =4.01 , Χ  =4.02 และ Χ  =3.96  ตามลาํดับ 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทยีบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศกึษา และ ภาวะผูนาํ    

แบบเปลี่ยนสภาพ ดังปรากฏในตาราง 5 - 20 

 

ตาราง  5   การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่  

       การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

                                       ขนาดสถานศึกษา 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู        ขนาดกลาง                ขนาดใหญ               ขนาดใหญพิเศษ 

               N = 7                      N = 54                        N = 122  

                             Χ         S.D.    ระดับ         Χ     S.D.  ระดับ    Χ    S.D.     ระดับ 

 

ดานความรอบรูแหงตน  3.27     .85    ปานกลาง    4.22   .53   มาก     4.02   .63    มาก 

ดานแบบแผนความคิด                3.46    1.16   ปานกลาง    4.20   .52   มาก     4.00   .64      มาก 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม               3.43    1.15   ปานกลาง    4.13    .56   มาก     3.99   .70      มาก 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี       3.43   1.18   ปานกลาง    4.23    .52   มาก      3.96   .69      มาก 

ดานความคิดเชิงระบบ                3.43   1.13   ปานกลาง    4.13    .51   มาก      3.92   .65      มาก 

 

           รวม                                3.40   1.08   ปานกลาง    4.18   .48    มาก      3.98   .63      มาก 

  

 

              จากตาราง 5  แสดงการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ดังนี ้

               การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาขนาดกลาง สังกัดสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =3.40) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดบัปานกลางทกุดาน (Χ  อยูระหวาง 3.27 ถึง 3.46) 

               การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาขนาดใหญ สังกดัสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =4.18) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การ

สงเสริมองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมากทกุดาน (Χ อยูระหวาง 4.13 ถึง 4.23) 
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               การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การ

สงเสริมองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมากทกุดาน (Χ  อยูระหวาง 3.92 ถึง 4.02) 
 
ตาราง 6   เปรียบเทียบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขต 

       พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 
 

     แหลงของ 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู        ความ    df         SS   MS            F  

        แปรปรวน 

ดานความรอบรูแหงตน  ระหวางกลุม          2           5.97  2.98            8.02* 

    ภายในกลุม       180         66.95               .37 

    รวม                  182         72.92 

ดานแบบแผนความคิด  ระหวางกลุม         2    3.80              1.90            4.76* 

    ภายในกลุม      180         71.91                .40 

          รวม                 182         75.72 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม  ระหวางกลุม    2           3.19             1.60            3.45* 

    ภายในกลุม      180          83.40              .46 

          รวม                 182          86.60 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี ระหวางกลุม        2    5.32              2.66           5.95* 

    ภายในกลุม     180          80.43                .45  

          รวม                182          85.75 

ดานความคิดเชิงระบบ  ระหวางกลุม          2           3.60            1.80            4.44* 

    ภายในกลุม        180        72.95              .41  

          รวม                   182        76.55 

รวมการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู   

ระหวางกลุม     2          4.26             2.13           5.67* 

    ภายในกลุม        180       67.59               .38 

       รวม                   182       71.84 
 

* p <  .05 
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              จากตาราง 6   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยรวม แตกตางกนั 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน 

ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชิง

ระบบ พบวา แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน  และตรวจสอบความแตกตาง

เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe‘s test) ไดผลดังตาราง 7 - 12 

 

ตาราง 7   คาเฉลี่ยการเปรียบเทียบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

       สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 ดานความรอบรูแหงตน จําแนกตามขนาด 

       สถานศึกษาทีพ่บความแตกตางระหวางกลุม 
 

  

ขนาดสถานศกึษา                                     กลาง         ใหญ                   ใหญพิเศษ               

        Χ                   3.27                      4.22                       4.02                   

 

กลาง                                3.27                     -          .95*                        .75*                  

ใหญ                                 4.22                                                  -                           .20      

ใหญพิเศษ                        4.02                                                                                 -                         

 

* p <  .05 

 

              จากตาราง 7   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานความรอบรูแหงตน จาํแนกตามขนาดสถานศกึษา   

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน แตกตาง

จากผูบริหารสถานศกึษาขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดย

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญและ

ขนาดใหญพิเศษมากกวาขนาดกลาง  
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ตาราง 8   คาเฉลี่ยการเปรียบเทียบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานแบบแผนความคิด จาํแนกตามขนาด 

      สถานศึกษา ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 

 

ขนาดสถานศกึษา                             กลาง           ใหญ                    ใหญพิเศษ               

        Χ                   3.46                         4.20                      4.00                   
 

กลาง                                3.46                     -              .74*                        .54    

ใหญ                                 4.20                                                     -                          .19       

ใหญพิเศษ                        4.00                                                              -                       

 

* p <  .05 

 

             จากตาราง  8    แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานแบบแผนความคิด จําแนกตามขนาดสถานศกึษา  

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานแบบแผนความคิดแตกตาง

จากผูบริหารสถานศกึษาขนาดใหญ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยการสงเสริมองคกร 

แหงการเรียนรู ดานแบบแผนความคิด ของผูบริหารสถานศึกษา ขนาดใหญมากกวาขนาดกลาง 

 

ตาราง 9   คาเฉลี่ยการเปรียบเทียบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานการมีวิสัยทัศนรวม จาํแนกตามขนาด 

      สถานศึกษา ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 
 

ขนาดสถานศกึษา                                     กลาง         ใหญ                   ใหญพิเศษ               

      Χ                    3.43                        4.13                      3.99                   
 

กลาง                              3.43                     -            .70*                     .56                  

ใหญ                               4.13                                                      -                       .14       

ใหญพิเศษ                      3.99                                                                                 -                        

* p <  .05 
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             จากตาราง 9    แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มี ดานการมีวิสัยทัศนรวม จําแนกตามขนาดสถานศกึษา  

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม แตกตาง

จากสถานศกึษาขนาดใหญ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  โดยการสงเสริมองคกรแหงการ

เรียนรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญมากกวาขนาดกลาง 

 

ตาราง 10   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี จําแนกตาม 

      ขนาดสถานศึกษา ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 

 

ขนาดสถานศกึษา                                     กลาง                     ใหญ                     ใหญพเิศษ               

        Χ                   3.43                       4.23                         3.96                   

 

กลาง                               3.43                     -            .80*                         .53 

ใหญ                                4.23                                                     -                           .27*                               

ใหญพิเศษ                       3.96                                                                                   - 

 

* p <  .05 

 

              จากตาราง 10    แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทมี จาํแนกตามขนาด

สถานศกึษา  ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลีย่การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการ

เรียนรูรวมกนัเปนทมี แตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 

.05  และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการเรียนรูรวมกนั

เปนทมี แตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  โดย

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทมี ของผูบริหารสถานศกึษา ขนาดใหญ

มากกวาขนาดกลาง และขนาดใหญมากกวาขนาดใหญพิเศษ 
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ตาราง 11   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานความคิดเชิงระบบ จาํแนกตามขนาด        

      สถานศึกษา ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 

 

ขนาดสถานศกึษา                                      กลาง          ใหญ                  ใหญพิเศษ  

        Χ                   3.43                       4.13                      3.92                   

 

กลาง                               3.43                     -            .70*                      .49                  

ใหญ                                4.13                                                    -                          .21 

ใหญพิเศษ                       3.92                                                                                  -                         

 

* p <  .05 

 

              จากตาราง 11   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานความคิดเชิงระบบ จําแนกตามขนาดสถานศกึษา   

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความคิดเชงิระบบ แตกตาง

จากผูบริหารสถานศกึษาขนาดใหญ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยการสงเสริมองคกร

แหงการเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มากกวาขนาดกลาง 
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ตาราง 12     คาเฉลี่ยการเปรียบเทียบรายคูการสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 โดยรวมทกุดาน จาํแนกตามขนาด 

      สถานศึกษา ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 

 

ขนาดสถานศกึษา                                     กลาง          ใหญ                    ใหญพิเศษ               

        Χ                   3.40                       4.18                       3.98                   

 

กลาง                                3.40                     -            .78*                       .58                   

ใหญ                                4.18                                                    -                           .20 

ใหญพิเศษ                       3.98                                                                                  -                         
 

* p <  .05 
 

             จากตาราง 12    แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมทกุดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา   

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู โดยรวมทกุดาน แตกตางจาก

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยการสงเสริมองคกรแหงการ

เรียนรู โดยรวมทุกดาน ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มากกวาขนาดกลาง 
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ตาราง  13   การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

      การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 จําแนกตามภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

 

                              ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู            นอย                     ปานกลาง                        มาก 

               N = 27                  N = 127                        N = 29  

                             Χ         S.D.    ระดับ         Χ     S.D.  ระดับ    Χ     S.D.    ระดับ 

 

ดานความรอบรูแหงตน  3.06     .51    ปานกลาง    4.09   .39   มาก    4.83   .34  มากที่สุด 

ดานแบบแผนความคิด                3.07     .50   ปานกลาง     4.07   .43   มาก    4.84   .28  มากทีสุ่ด 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม               2.93     .41   ปานกลาง     4.05    .47   มาก   4.84   .30   มากที่สุด 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี       2.96    .52   ปานกลาง     4.06    .47   มาก   4.82   .28   มากที่สุด 

ดานความคิดเชิงระบบ                2.94    .47   ปานกลาง     4.00    .39   มาก   4.76   .43    มากที่สุด 

 

           รวม                                2.99    .44   ปานกลาง    4.05   .37    มาก   4.82   .29   มากที่สุด 

  

 

             จากตาราง 13  แสดงการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ ดังนี ้

              การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

นอย โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ =2.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การสงเสรมิองคกรแหงการ

เรียนรูอยูในระดับปานกลางทุกดาน (Χ  อยูระหวาง 2.93 ถงึ 3.07) 

              การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

ปานกลาง โดยรวม อยูในระดับมาก (Χ =4.05)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การสงเสรมิองคกรแหงการ 

เรียนรูอยูในระดับมากทุกดาน (Χ  อยูระหวาง 4.00 ถึง 4.09) 

              การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

มาก โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด (Χ =4.82) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การสงเสริมองคกรแหงการ

เรียนรูอยูในระดับมากที่สุดทกุดาน (Χ  อยูระหวาง 4.76 ถึง 4.84) 
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ตาราง 14   เปรียบเทียบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

       เขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 จําแนกตามภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
 

     แหลงของ 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู        ความ    df       SS    MS            F  

        แปรปรวน 

ดานความรอบรูแหงตน  ระหวางกลุม          2         44.10  22.05          137.68*  

    ภายในกลุม       180         28.82                 .16 

    รวม                  182         72.92 

ดานแบบแผนความคิด  ระหวางกลุม         2   43.90             21.95          124.76* 

    ภายในกลุม      180         31.82                 .18 

          รวม                 182         75.72 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม  ระหวางกลุม    2         51.45             25.73          131.76* 

    ภายในกลุม      180          35.14                .20 

          รวม                 182          86.60 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี ระหวางกลุม        2  49.36             24.68          122.08* 

    ภายในกลุม     180          36.39                 .20  

          รวม                182          85.75 

ดานความคิดเชิงระบบ  ระหวางกลุม          2        46.54            23.27           139.59* 

    ภายในกลุม        180       30.01                .17  

          รวม                   182       76.55 

รวมการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู   

ระหวางกลุม     2        47.01           23.51          170.40* 

    ภายในกลุม        180       24.83               .14 

       รวม                   182       71.84 

 

* p <  .05 

              จากตาราง 14   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ แตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ทัง้โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน  
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ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชิง

ระบบ และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe‘s test) ไดผลดังตาราง 

15 - 20 
 

ตาราง 15   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานความรอบรูแหงตน  จาํแนกตาม 

      ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 

 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                         นอย                ปานกลาง            มาก    

                           Χ                       3.06                      4.09                       4.83                     

 

นอย         3.06                -        1.03 *              1.77* 

ปานกลาง          4.09              -              .74* 

มาก         4.83                        - 

 

* p <  .05 

 

              จากตาราง 15   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานความรอบรูแหงตน ของผูบริหารที่มีภาวะผูนาํแบบ

เปลี่ยนสภาพนอย  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพปานกลาง และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

               โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน ของผูบริหารที่มีภาวะผูนาํ

แบบเปลี่ยนสภาพมาก และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง  มากกวาผูบริหารทีม่ีภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพนอย และ การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน ของผูบริหารที่มี

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก  มากกวาผูบริหารที่มภีาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง 
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ตาราง 16   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานแบบแผนความคิด  จําแนกตามภาวะผูนํา 

      แบบเปลี่ยนสภาพ ทีพ่บความแตกตางระหวางกลุม 

 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                         นอย                ปานกลาง            มาก    

                          Χ                       3.07                      4.07                       4.84                     

 

นอย         3.07                -        1.00 *              1.77 * 

ปานกลาง          4.07              -               .77 * 

มาก         4.84                        - 

 

* p <  .05 

 

             จากตาราง 16   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานแบบแผนความคิด ของผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพนอย  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพปานกลาง และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

              โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานแบบแผนความคิด ของผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพมาก และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง  มากกวาผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพนอย และ การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู แบบแผนความคิด ของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพมาก  มากกวาผูบริหารที่มีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง 
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ตาราง 17   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา   

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานการมีวิสัยทัศนรวม  จาํแนกตาม 

      ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 

 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                         นอย                ปานกลาง            มาก    

                          Χ                       2.93                      4.05                       4.84                     

 

นอย         2.93                -        1.12 *              1.91 * 

ปานกลาง          4.05              -               .79 * 

มาก         4.84                        - 

 

* p <  .05 
 
              จากตาราง 17   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานการมวีิสัยทัศนรวม ของผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพนอย  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพปานกลาง และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

               โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม ของผูบริหารที่มีภาวะผูนาํ

แบบเปลี่ยนสภาพมาก และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง  มากกวาผูบริหารทีม่ีภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพนอย และ การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม ของผูบริหาร 

ที่มีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพมาก  มากกวาผูบริหารที่มีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง 
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ตาราง 18   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี  จาํแนกตาม 

      ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ ที่พบความแตกตางระหวางกลุม 

 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                         นอย                ปานกลาง            มาก    

                          Χ                       2.96                      4.06                       4.82                     

 

นอย         2.96                -        1.10 *              1.86 * 

ปานกลาง          4.06              -               .76 * 

มาก         4.82                        - 

 

* p <  .05 
 
              จากตาราง 18   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทมี ของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพนอย ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

                โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม ของผูบริหารที่ม ี

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก และภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง  มากกวาผูบริหารทีม่ี

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพนอย และ การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก  มากกวาผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

ปานกลาง 
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ตาราง 19   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 ดานความคิดเชิงระบบ  จําแนกตามภาวะผูนํา  

      แบบเปลี่ยนสภาพ ทีพ่บความแตกตางระหวางกลุม 

 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                         นอย                ปานกลาง            มาก    

                          Χ                       2.94                      4.00                       4.76                     

 

นอย         2.94                -        1.06 *              1.82 * 

ปานกลาง          4.00              -               .76 * 

มาก         4.76                        - 

 

* p <  .05 
 
              จากตาราง 19   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานความคิดเชิงระบบ ของผูบริหารที่มีภาวะผูนาํแบบ

เปลี่ยนสภาพนอย  ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพปานกลาง และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

               โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ ของผูบริหารที่มีภาวะผูนาํ 

แบบเปลี่ยนสภาพมาก และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง  มากกวาผูบริหารทีม่ีภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพนอย และ การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ ของผูบริหาร 

ที่มีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพมาก  มากกวาผูบริหารที่มีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง 
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ตาราง 20   คาเฉลี่ยการเปรยีบเทยีบรายคูการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  

      สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 โดยรวมทกุดาน  จําแนกตามภาวะผูนําแบบ 

      เปลี่ยนสภาพ ทีพ่บความแตกตางระหวางกลุม 

 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                         นอย                ปานกลาง            มาก    

                          Χ                       2.99                      4.05                       4.82                     

 

นอย         2.99                -        1.06 *              1.83 * 

ปานกลาง          4.05              -               .77 * 

มาก         4.82                        - 

 

* p <  .05 
 
             จากตาราง 20   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมทกุดาน  ของผูบริหารที่มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยน

สภาพนอย ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก แตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   

               โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู โดยรวมทุกดาน ของผูบริหารที่มีภาวะผูนําแบบ 

เปลี่ยนสภาพมาก และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง  มากกวาผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพนอย และ การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู โดยรวมทุกดาน ของผูบริหารทีม่ีภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพมาก  มากกวาผูบริหารที่มีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง 
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           ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางการสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรู 

ของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 กับภาวะผูนาํแบบ 

เปลี่ยนสภาพ  ดังปรากฏในตาราง 21 

 

ตาราง 21   คาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation  

       Coefficient)  ระหวางการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

       เขตพืน้ทีก่ารศกึษาปทมุธานี เขต 1 กับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

 

         ตัวแปร                      X1      X2      X3      X4      X5      Xtot       Y1     Y2      Y3      Ytot         
 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

     ดานความรอบรูแหงตน         (X1) 1.00  .87**  .87**  .87**  .86**  .94**  -.65**  .08  .54**  .89**       

     ดานแบบแผนความคิด          (X2)        1.00    .91**  .90**  .86**  .95*    -.63**  .06  .54**  .85**     

     ดานการมวีิสัยทัศนรวม         (X3)            1.00     .91**  .87**  .96**   -.65**  .09  .52** .87** 

     ดานการเรยีนรูรวมกันเปนทีม(X4)         1.00     .89**  .96**   -.65**  .09  .51**  .86**       

     ดานความคิดเชิงระบบ         (X5)       1.00     .94**   -.66**  .08   .53** .86** 

            รวม                (Xtot )                                             1.00      -.68**  .08   .55** .91**  
.           

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                    

      นอย           (Y1)                                                          1.00   -.63** -.18* -.74**                          

      ปานกลาง                         (Y2)              1.00  -.65**  .08 

      มาก                      (Y3)            1.00   .62** 

                        รวม                (Ytot )         1.00 
 

** p <  .01   ,   * p <  .05 

 

 จากตาราง 21   แสดงวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 (Xtot)  มีความสัมพนัธทางบวกกับภาวะผูนําแบบ 

เปลี่ยนสภาพ (Ytot)ในระดับสูงมาก โดยมคีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .91  อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .01  



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรื่อง การศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยมคีวามมุงหมายของการวิจัย ดังนี ้

 1.  เพื่อศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด 

ดานการมีวิสัยทศันรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคดิเชิงระบบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา และภาวะผูนําแบบ 

เปลี่ยนสภาพ 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 กับภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 

 การวิจยัครั้งนี ้มีสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปเปนขอสมมุติฐานไดดังนี้ 

 1. การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมี

วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคิดเชิงระบบ แตกตางกัน เมื่อจําแนกตาม

ขนาดสถานศกึษา และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

 2.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1  มีความสมัพนัธกับภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษาของรฐั สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 จากประชากรครูในสถานศกึษาของรัฐ ในอําเภอคลองหลวง ตําบล 

คลองหนึ่ง จํานวน 10 โรง ครู  343  คน เปนครูในสถานศึกษาขนาดกลาง 2 โรง ครู 13 คน 

สถานศกึษาขนาดใหญ จํานวน 5 โรง ครู 101 คน และ สถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ 3 โรง ครู 229 คน 

ซึ่งจากการเปดตารางการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ ; และมอรแกน (Krejcie ; & Morgan) 

ไดกลุมตัวอยางเปนครูจาํนวน 183 คน จากนัน้ทาํการแบงตามสัดสวนของประชากรในแตละขนาด

สถานศกึษา ไดกลุมตัวอยางเปนครูในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 7 คน สถานศึกษาขนาดใหญ 
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จํานวน 54 คน และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จาํนวน 122 คน   แลวทําการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ตามเกณฑขนาดสถานศกึษา  

 

ตัวแปรในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัศึกษาตัวแปร ตอไปนี ้

 1. ขนาดโรงเรยีน 

 2. ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 

 3. การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูในสถานศกึษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ทั้งหมด  3 ตอน  

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขนาดสถานศึกษา

ที่สังกัด จํานวน 1 ขอ 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการปฏิบัติตามแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพของผูบริหาร

สถานศกึษา ทีผู่ตอบแบบสอบถามสงักัดอยู จํานวน 20 ขอ 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 40 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางรวมทัง้สิ้น จํานวน 183 ฉบับ ไดรับคืนกลับ

จํานวน 183 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เปนแบบสอบถามที่สมบูรณสําหรับใชในการวจิัยครั้งนี ้จํานวน 

183 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาเรื่องการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 นี ้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ขนาดสถานศกึษา และภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชการคํานวณคาความถี่และคารอยละ  
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 2. วิเคราะหการศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผน

ความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชิงระบบ  โดยใชคา

คะแนนเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะหการเปรียบเทยีบการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน  ดาน 

แบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม และดานความคิดเชงิระบบ 

จําแนกตามขนาดสถานศกึษา และภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ 

 4. วิเคราะหความสัมพนัธระหวางการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 กับภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัเรื่องการศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีดังนี ้

 1.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 สรุปโดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มกีาร

สงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคิดเชิงระบบ อยูในระดับมากทุกดาน  

 2.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมี

วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคิดเชิงระบบ จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษาขนาดใหญ มากกวาขนาดกลาง  

 3.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมี

วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคิดเชิงระบบ จําแนกตามภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพ แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู

ของผูบริหารสถานศกึษาที่มภีาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก  และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
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ปานกลาง มากกวา ผูบริหารที่มีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพนอย และ การสงเสริมองคกรแหงการ

เรียนรูของผูบริหารที่มีภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพมาก มากกวาผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลีย่น

สภาพปานกลาง  

 4.  การสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 มีความสมัพนัธทางบวกกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพในระดับสูงมาก โดย

มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ (r) เทากับ .91 อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัที่สรุปขางตน สามารถอภปิรายผล ไดดังนี ้

 1. การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก แสดงวา ผูบริหารสถานศกึษามพีฤติกรรมทีเ่อือ้

หรือสงเสริมใหสมาชกิทกุคนในองคกรเกดิการพัฒนาตนเอง เพิม่พนูความรู ความสามารถ และนํา

ความรูนัน้มาใชใหเกิดประโยชนตอการทาํงาน และเกิดองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ทั้งการให

ความรู การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ การระดมความคิด การทาํเปน

แบบอยาง การเสริมแรง การจัดสภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศ การจัดหาเทคโนโลย ีและการ

สนับสนนุทรัพยากรตาง ๆ  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารไดรับรูถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

กระแสสังคมโลกที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

และการแขงขันกนัอยางรุนแรง ทัง้จากมิติดานเศรษฐกจิ การคา การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทาํให

ผูบริหารตองพฒันาบุคลากรขององคกรเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของแตละบุคคล กลุม

และขององคกร เพื่อใหการดาํเนนิงานขององคกรประสบความสาํเร็จ สามารถกาวไปสูเปาหมายที่

ตองการได รวมทั้งการมกีฎหมาย ที่บัญญัติใหสวนราชการมหีนาทีพ่ัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อให

มลัีกษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ยอมเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองดําเนินการให

เกิดองคกรแหงการเรียนรูข้ึนในสถานศึกษาที่สังกัด  ซึ่งสอดคลองกับทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ (2548 : 3-4) 

ที่กลาววา องคกรที่จะมีขีดความสามารถในการแขงขันและอยูรอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยแวดลอมและกระแสการแขงขันที่ดุเดือดเขมขนนัน้ ผูบริหารตองมีมุมมองที่ยาวไกลไปในอนาคต 

เตรียมพรอมสําหรับการรับมอืกับการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผูบริหารควรระดมสติปญญาและ

ความคิดของบุคลากรในองคกร เพื่อชวยกันกาํหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคกร โดยการ

เปลี่ยนแปลงตองมุงเนนที่อนาคตขององคกรเปนสําคัญ นอกจากนี ้อาจเนื่องมาจากการไดรับการ

อบรมและพัฒนาเพิ่มประสทิธิภาพ  ตามทีสํ่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 (2549 : 13-

102) ไดจัดทําแผนงบประมาณ และดําเนนิโครงการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพผูบริหารการศึกษาเขตพืน้ที่



 93

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 โดยจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา การอบรมเชงิปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารไดรับทราบขอมูล ขาวสาร กฎระเบียบ ขอบังคบั 

รวมทัง้นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของทางราชการที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย รวมทัง้เพื่อ

สงเสริมและพฒันาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลีย่นทัศนคติของผูบริหารในดาน

ตาง ๆ  ซึ่งสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 1-12 (2546 : ออนไลน) ไดประเมินการ

บริหารงานในสถานศกึษาของผูผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2545 พบวาการนําความรูและประสบการณจากการอบรมไปใชในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศกึษาปฏิบัติไดในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทกุดาน ที่เปนดังนี้   

อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 มีการ

สงเสริมใหสมาชิกทุกคน เปนบุคคลที่รอบรู มีการฝกตนเองใหเปนคนใฝรูอยูตลอดเวลา มกีารเรียนรูที่

จะสามารถขยายขีดความสามารถของตนใหเชี่ยวชาญมากขึ้น ดังที่ เซง็จ (สุรพงศ เอือ้ศิริพรฤทธิ์.  

2547 : 35 ; อางอิงจาก Senge.  1990) ไดกลาววา ความรอบรูแหงตน เปนการเรียนรูที่จะขยาย

สมรรถนะของบุคคลในการสรางผลงานทีต่องการและสรางสิ่งแวดลอมขององคกร เพื่อใหสมาชิก

พัฒนาไปสูเปาหมายและวตัถุประสงคทีว่างไว โดยการกระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองใหสูงขึน้ โดยเนนวา องคกรจะเรียนรูโดยผานบุคคลที่เรียนรู สําหรับการสงเสริมดานแบบแผน

ความคิด  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการ

สงเสริมใหบุคลากรรูจักจัดสรรความรูที่ไดมาใหเปนแนวคิดของตนเอง แลวนาํมาใชประโยชนในการ

ทํางานใหสอดคลองกับขอเทจ็จริงตามสภาพสังคมและสิง่แวดลอมโดยรอบ ดังที ่บุญศิริ อนันตเศรษฐ 

(2541 : 34) ไดกลาววา แบบแผนความคดิ เปนรูปแบบทางความคิดที่เหมาะสม บุคลากรในองคกร

ควรจะสามารถสะทอนภาพที่กระจางชัดและถูกตองของตัวเอง ของงานทีท่ํา ขององคกร รวมทัง้

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยใชความคิดวิจารณญาณที่ถกูตอง สมเหตสุมผล 

เพื่อประเมนิสิง่ตาง ๆ ไดอยางถกูตอง และหาวิธกีารพฒันาที่เหมาะสมตอไป สวนดานการมีวิสัยทัศน

รวมนัน้  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 1 มีการจัดกิจกรรมให

สมาชิกทุกคนในองคกรไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน เกิดความปรารถนาทีจ่ะเหน็ภาพในอนาคตขององคกร 

รวมกันขับเคลือ่นภารกิจทุกอยางใหสูเปาหมายเดียวกนั และมีความรัก ความหวงใยซึ่งกนัและกนั  

ดังที่ สุนทรี กลุนานนท (2539) กลาววา การมีวิสัยทัศนรวม คือ การทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคกรที่ทกุ

คนมีความผูกพัน เนื่องจากไดสะทอนวิสัยทัศนสวนบุคคลของพวกเขา ตองมีการกระตุนใหแตละคนมี

ทัศนคติตอวิสัยทัศนในระดบัความผูกพนัมากที่สุด เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนโดยไมตองมีการ
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ควบคุม นอกจากนั้น ในดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  ผูบริหารสถานศึกษาสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 มีการสงเสริมการเรียนรูและการทาํงานรวมกันเปนทีม เปนการนําความรู

ของสมาชิกมาแลกเปลี่ยนกนั ดังที่ ศิริยพุา รุงเรงิสุข (2544 : 15) กลาววา การเรียนรูรวมกนัเปนทีม 

เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและคิดรวมกัน  และในดานความคิดเชิงระบบ  ผูบริหารมีการ

สงเสริมใหสมาชิกทุกคน มีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาโดยรวม มีกรอบการมองเหน็ที่สัมพันธ 

เกี่ยวของกนั สามารถแยกแยะองคประกอบของระบบ รูจักจัดลําดับความสาํคัญใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง มีแนวคิดทีห่ลากหลายและชัดเจน ดังที ่ชอฟา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (2541 : 21) กลาว

วา ความคิดเชิงระบบ เปนกรอบที่ลอมรอบองคประกอบ 4 ประการที่เหลือ ไดแก ความรอบรูแหงตน 

แบบแผนความคิด การมวีิสัยทัศนรวม และ การเรียนรูรวมกนัเปนทีม เปนกรอบการมองรูปแบบ

ความสัมพันธที่เกีย่วของของการเปลีย่นแปลงทัง้ระบบ ทําใหเหน็โครงสรางที่อยูลึกลงไป ชวยใหเหน็วา

จะเปลี่ยนแปลงอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ  

 2. การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานการมี

วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี และดานความคิดเชิงระบบ จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยการสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา

ขนาดใหญ โดยรวมและรายดานทุกดาน มากกวาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษาขนาดกลาง และการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาขนาดใหญ

พิเศษ ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม มากกวาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษาขนาดใหญ  แสดงวาผูบริหารสถานศกึษาทีม่ีขนาดสถานศึกษาตางกนั มีพฤติกรรมที่เอื้อ

หรือสงเสริมใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองแตกตางกนั โดยผูบริหารสถานศึกษาที่มีขนาด 

สถานศกึษาใหญกวามพีฤติกรรมที่เอื้อหรือสงเสริมใหบุคลากรเกิดการพัฒนา เพิม่พูนความรู 

ความสามารถ และนาํมาใชประโยชนตอการทํางาน มากกวา ซึง่สอดคลองกับวนัเพญ็ เจริญแพทย 

(2547 : บทคดัยอ) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบานคายทีม่ีขนาดโรงเรียนตางกัน ม ี

พฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูแตกตางกนั  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความแตกตางในดาน

ของโครงสราง ภารกิจ และอตัรากําลังของสถานศกึษาทีแ่ตกตางกนัไปตามขนาดโรงเรียน ดังที ่อุทยั 

บุญประเสริฐ ; และ จิราภรณ จันทรสุพัฒน (2544 : 87-88) กลาววา การกําหนดภารกิจหรืองานที่ตอง

ทําใหชัดเจน การจัดองคกร การจัดระบบการทาํงาน หรือรูปแบบการทํางาน และการจัดกําลงัคน เปน

ส่ิงที่ตองจัดใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจขององคกร ซึ่งสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือขนาดสถานศึกษา ซึง่
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ขนาดสถานศกึษาที่ตางกนั มีสวนที่เกีย่วของตางกัน ไดแก จํานวนนกัเรียน จาํนวนหองเรียน จํานวน

นักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนครูตอนักเรียน ภาระงานของครู จํานวนชั่วโมงการสอนของครูตอ 

สัปดาห จํานวนชั่งโมงเรยีนของนักเรียน และมาตรฐานอัตรากําลงั เปนตน  รวมทั้ง จากสภาพของ

โครงสราง การจัดการและทรัพยากรสนับสนุนดานบุคลากร เงินทนุ วสัดุอุปกรณ เทคโนโลย ีและการ

บริหารจัดการที่แตกตางกัน  ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูผานการอบรมหลักสูตร

ผูบริหารสถานศึกษา โดยการศึกษาวิจยัของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที ่1-12 

(2546 : ออนไลน) พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรจํานวนจํากดั เปนปญหาตอการบริหารงาน 

 3. การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 จําแนกตามภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทาง

สถิติ โดยการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู โดยรวมและรายดานทุกดาน ของผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากและภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพปานกลาง มากกวา การสงเสริม

องคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษาที่มีภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพนอย  และการสงเสริม

องคกรแหงการเรียนรู โดยรวมและรายดานทุกดาน ของผูบริหารสถานศกึษาที่มีภาวะผูนําแบบเปลีย่น

สภาพมาก มากกวา การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนาํแบบ

เปลี่ยนสภาพปานกลาง แสดงวา ผูบริหารสถานศกึษาทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากกวา จะมี

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูมากกวา ดังที่ รุงกานต รอดเรื่อง (2546 : 35-36) กลาววา ภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพ มกีระบวนการที่ตองการเพิ่มระดับความพยายามของผูตามใหสูงขึ้น เพื่อให

ปฏิบัติงานเกนิความคาดหวัง และอุทิศตนเพื่อองคกร ซึ่งสอดคลองกับ  ทิชี ; และ เดวนันา (เสริมศักดิ์ 

วิศาลาภรณ.  2536 : 62 ; อางอิงจาก Tichy ; & Devanna)  ที่กลาวถงึภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ วา 

ผูนําประเภทนี ้ไมใชเผด็จการ แตมีอํานาจ แตถึงกระนัน้กส็นใจคนอืน่ ๆ ทาํงานโดยมอบอํานาจใหคน

อ่ืนทาํ โดยเชื่อวาคนอืน่กม็ีความสามารถ  รวมทัง้ อโวลิโอ (รุงกานต รอดเร่ือง. 2546 : 38-40 ; อางอิง

จาก Avolio.  1990)  ที่สรุปวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ มีความสามารถในการทําใหผูอ่ืนเกิดความ

ไววางใจ สามารถชักนํา เกลีย้กลอม มีทกัษะในการสื่อสาร และมพีลังที่จะกระตุนใหผูอ่ืนคลอยตาม

และใหความรวมมือทํางานเพื่อหมูคณะ 

 4. การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมมีความสัมพนัธทางบวกกบัภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศกึษาในระดับสูงมาก อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงวา ภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารเปนปจจัยหนึง่ทีเ่อื้อตอการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารทีม่ี

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาก มพีฤตกิรรมการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูมากดวย  ทั้งนี้  



 96

อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากสามารถกระตุนใหบุคลากรในองคกร

ทุมเทการทํางานอยางเต็มความสามารถ มีการสอน แนะนํา ชมเชย ใหกําลงัใจ รวมทั้งการสรางศรัทธา

ในตัวผูบริหาร มีการสรางบรรยากาศการทาํงานและการเรียนรูรวมกนั  สามารถโนมนาวผูใต  

บังคับบัญชาใหเกิดความรูสึกเหน็คุณคาและความสาํคญัของผลงานที่ออกมา รวมทั้ง สามารถจงูใจ 

ใหผูใตบังคับบัญชาสนใจทาํงานรวมกนั คิดรวมกัน แกไขปญหารวมกัน เพื่อความสําเร็จของหนวยงาน 

ยอมสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู   ดังที ่ครอวฟอรด (Crawford.  2004 : online) ไดวิจัยเรื่อง

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีนมธัยมศึกษา พบวาการฝกภาวะผูนําทาํใหเกิดการพฒันาและความ

ยั่งยนืขององคกรแหงการเรียนรู  และสุรพงศ  เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547 : 191) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาตวั

บงชี้รวมความเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา ภาวะผูนาํเปนองคประกอบหลักที่สําคัญประการหนึ่ง

ขององคกรแหงการเรียนรู และภาวะผูนําที่จําเปนตอองคกรแหงการเรียนรู คือภาวะผูนําแบบเปลีย่น

สภาพ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ ประคอง รัศมแีกว (2545 : 112) ที่พบวา แบบภาวะผูนาํแบบ

เปลี่ยนสภาพมีอิทธพิลทางตรงตอคุณภาพการบรหิารงานของผูบริหารโรงเรียน  และทวีศักดิ์ สูทกวา

ทิน (2548 : 22) กลาววา ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญตอการสรรสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู ผูบริหารองคกรตองแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนนุพนักงานใหเขามามสีวน

รวมกับฝายบรหิารในการกาํหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับอนาคตขององคกรรวมกนั (Shared Vision) 

ตลอดจนคอยทําหนาทีก่ํากบัดูแลพนักงานใหทํางานบรรลุความสําเรจ็ตามวิสัยทัศนดังกลาว 

นอกจากนี ้ผูบริหารยังตองสนับสนนุและสงเสริมบรรยากาศความรวมมือในการทํางานระหวาง

พนกังาน เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสเรยีนรูซึ่งกันและกันระหวางการทาํงาน ถาผูบริหารไมแสดง

บทบาทการใชภาวะผูนําดังกลาวอยางเขมแข็ง ความเปนองคกรแหงการเรียนรูก็เกิดขึ้นไดยาก 
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ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัการศึกษาการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา มีขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ดังตอไปนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากการวิจยั ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1.  หนวยงานและผูเกี่ยวของควรมีการกําหนดนโยบายในการสงเสริมสถานศกึษาทกุ

ขนาดใหมีความพรอมในการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดยสงเสริมบรรยากาศให

เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมการเรียนรูและการทํางานรวมกนัเปนทีม สนับสนุนและจัดสิง่อํานวยความ

สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู จดัสรรงบประมาณอยางเพยีงพอ จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศ และสราง

ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) ขององคกร ใหบุคลากรสามารถเขาถงึและใช

สารสนเทศไดอยางเปดเผย รวมทัง้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณที่ใชการเรียนรูทีท่ันสมัยและพอเพยีง 

ควรพัฒนาบุคลากรทัง้ระดับริหาร หัวหนาทีม ผูรวมทมี และระดับปจเจกบุคคล ใหมอีงคความรูและ

ทักษะที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่และความรับผิดชอบ ไดแก การเรียนรูเชิงระบบ การเรียนรูรวมกนั 

การเรียนรูภาวะผูนํา การเรียนรูกลยทุธ และการเรียนรูกระบวนการคิดวเิคราะห 

      2.  หนวยงานและผูเกีย่วของ ควรมีแผนการพัฒนาผูบริหารใหมีคุณลักษณะภาวะผูนาํ 

แบบเปลี่ยนสภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 3.  หนวยงานและผูเกี่ยวของ ควรมกีารพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง มคีวามกระตือรือรนที่

จะเรียนรู สนใจใฝรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม รวมกันสรางบรรยากาศที่ดี  

มีการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางกนั สนับสนุนใหมีการนาํความรูมาใชประโยชนและปฏิบัติงานอยาง 

เต็มความสามารถ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ผลการวิจยัครั้งนี ้ผูวิจยัมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งตอไป ดังนี ้

 1.  ศึกษาแนวทางในการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

 2.  พัฒนารูปแบบการดําเนนิการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ 

 3.  ศึกษาอิทธพิลที่มีตอการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถามการวิจยั 

 



 แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่องการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ปทุมธานี เขต 1 
 
คําชี้แจง 
 

1.  แบบสอบถามนี ้สําหรับครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาปทมุธานี เขต 1 

2.  ขอมูลที่ทานตอบครั้งนี ้จะไมกระทบตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของทาน ขอมูล 

ที่ไดจะทาํการวิเคราะหโดยภาพรวม เพื่อนําผลการวิจยัไปใชประโยชนตอไป 

3. แบบสอบถามฉบับนี ้เปนขอคําถามเกี่ยวกับการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 ซึ่งประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  การปฏิบัติตามแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษา 

 ตอนที่ 3  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงาน 

                           เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 
 
 
 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย   /    ลงใน          ตรงหนาขอความที่เปนจริงเกีย่วกับ 

             ตัวผูตอบแบบสอบถาม 

 

1.  สถานศึกษาทีท่านสังกัดอยูเปนโรงเรียน        

            1)  ขนาดกลาง   มีนกัเรียนตั้งแต  121 – 600  คน 

               2)  ขนาดใหญ    มีนักเรียนตั้งแต 601 – 1,500  คน 

             3)  ขนาดใหญพิเศษ    มนีักเรยีนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การปฏิบัติตามแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษาที่ผูตอบ

แบบสอบถามสังกัดอยู 
 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาวาผูบริหารสถานศึกษาของทานมีพฤติกรรมการบริหารงานตามลกัษณะ

ภาวะผูนําแตละลักษณะอยูในระดับใด และโปรดทําเครื่องหมาย   /   ลงในชองระดบัการปฏิบัติ ใหตรง

กับตัวเลขที่ตองการ ซึ่งมีความหมายดังนี ้

 ระดับ 5  หมายถึง  ผูบริหารปฏิบัติตามแบบภาวะผูนํา อยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4  หมายถึง  ผูบริหารปฏิบัติตามแบบภาวะผูนํา อยูในระดับมาก 

 ระดับ 3  หมายถงึ  ผูบริหารปฏิบัติตามแบบภาวะผูนํา อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง  ผูบริหารปฏิบัติตามแบบภาวะผูนํา อยูในระดับนอย 

 ระดับ 1  หมายถึง  ผูบริหารปฏิบัติตามแบบภาวะผูนํา อยูในระดับนอยที่สุด 

 

ผูบริหาร หมายถึง ผูดํารงตาํแหนง ผูอํานวยการ อาจารยใหญ หรือครูใหญในสถานศึกษา 

  

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 

ขอที่ 

 

 

 

การปฏิบัติตามแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ 

ของผูบริหาร มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา      

2 ปฏิบัติตนเปนที่นาเคารพยกยองและเลื่อมใสศรัทธา 

แกผูใตบังคับบัญชา 

     

3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความซื่อสัตยสุจริต      

4 มีความเปนมติร ใชวิธีแบบไมเปนทางการ และ 

เปนกนัเองกับผูใตบังคับบัญชา 

     

5 สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง      

6 มอบหมายงานใหผูใตบังคบับัญชาปฏิบัติตามความรู 

ความสามารถของแตละคน 

     

7 เปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการทํางาน 
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ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 

ขอที่ 

 

 

 

การปฏิบัติตามแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ 

ของผูบริหาร มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

8 เปนผูมีมาตรฐานสงูในการทาํงาน       

9 ปฏิบัติตนใหบุคลากรเหน็ความสามารถในการ

แกปญหาตาง ๆ 

     

10 กระตุนใหบุคลากร กระตือรือรน และอุทิศตนทาํงาน

อยางเตม็ความสามารถ 

     

11 แสดงความชืน่ชม และยกยอง เมื่อผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานไดดี 

     

12 ใหคําแนะนาํปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาเมื่อมีปญหา

ในการปฏิบัติงาน  

     

13 แลกเปลี่ยนความรูความชํานาญกับผูใตบังคับบัญชา      

14 พัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมคีวามสามารถและความ

รับผิดชอบ 

     

15 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนกัถงึความสําคัญ

และความจาํเปนในการแกปญหา 

     

16 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดใหม ๆ ในการ

ทํางาน 

     

17 ใชวิธีจูงใจและสนองความตองการของ

ผูใตบังคับบัญชาแตกตางกันตามสภาพของบุคคล 

     

18 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนกัในศักดิ์ศรีและ

มั่นใจในความสามารถของตน 

     

19 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถเพื่อใหเกิดผลมากกวาที่คาดหวัง 

     

20 ชี้ใหผูใตบังคับบัญชาเหน็ถงึความผิดพลาดหรือปญหา

ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมากกวาการวิจารณ 
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ตอนที่ 3  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

               การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาวาผูบริหารสถานศึกษาของทานมีการสงเสรมิองคกรแหงการเรียนรูแตละดาน

อยูในระดับใด และโปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความเปนจริง ใหตรงกับตัวเลขที่ตองการ ซึ่งมี

ความหมายดงันี ้

 ระดับ 5  หมายถึง  ผูบริหารมีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4  หมายถึง  ผูบริหารมีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู อยูในระดับมาก 

 ระดบั 3  หมายถึง  ผูบริหารมีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง  ผูบริหารมีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู อยูในระดับนอย 

 ระดับ 1  หมายถึง  ผูบริหารมีการสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู อยูในระดับนอยที่สุด 

 

ระดับความเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 

ขอที่ 

 

 

 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

ของผูบริหาร มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

 

1 

ดานความรอบรูแหงตน 
สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรู ความสามารถ

ของตนเอง 

     

2 สงเสริมบุคลากรใหมีความกระตือรือรน สนใจ และ

ใฝหาเรียนรูส่ิงใหม ๆ  

     

3 สงเสริมใหบุคลากรเพิม่ความสามารถในการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง  

     

4 สงเสริมใหบุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน      

5 จัดใหมีการสอนงาน ฝกงาน และแนะนาํงานใหกบั

บุคลากร 

     

6 สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงาน 

     

7 สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรมีความรูดาน

เทคโนโลย ี
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ระดับความเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 

ขอที่ 

 

 

 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

ของผูบริหาร มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

8 สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรใชเทคโนโลยีที่มีอยู

ในหนวยงานอยางเหมาะสม 

     

 

9 

ดานแบบแผนความคิด 
สงเสริมบุคลากรใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการทํางาน 

     

10 สงเสริมใหบุคลากรไดนําแนวคิดที่เปนประโยชนของ

ตนเองมาใชในการจัดการเรยีนรู 

     

11 ใหโอกาสบุคลากรไดตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง      

12 สงเสริมใหบุคลากรนาํขอผิดพลาดและความสําเร็จใน

อดีตมาแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

     

13 สงเสริมใหบุคลากรไดนําแนวคิดใหมๆ มาใชในการ

พัฒนางานใหดีข้ึน 

     

14 สงเสริมใหบุคลากรวิเคราะหสภาพความเปนจริงและ

นํามาปรับใชในการทํางาน 

     

15 สงเสริมใหบุคลากรไดนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะหแลวหาทางเลือกที่ดี

กวาเดิม 

     

16 สงเสริมใหบุคลากรไดปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธกีาร

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน 

     

 

17 

ดานการมีวสิยัทัศนรวม 
ผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกีย่วของ รวมกนักําหนด

วิสัยทัศนของหนวยงาน 

     

18 จัดกิจกรรมใหสมาชิกในองคกรไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน

ในการทํางาน 
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ระดับความเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 

ขอที่ 

 

 

 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

ของผูบริหาร มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

19 จัดกิจกรรมเพือ่ใหสมาชกิไดรับรูถึงเปาหมายของ

หนวยงานที่ตองการในอนาคต 

     

20 กระตุนบุคลากรใหมีความตองการที่จะเหน็

ความสาํเร็จของหนวยงาน 

     

21 ชี้ใหบุคลากรเห็นความจาํเปนในการพฒันาและ

ปรับเปลี่ยนหนวยงานเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีข้ึน 

     

22 สนับสนนุใหสมาชิกในองคกรไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน 

     

23 เสริมสรางความรูสึกรวมกนัในการวางแผนพัฒนา

หนวยงาน 

     

24 เสริมสรางความรัก ความหวงใย และความผูกพนั  ให

เกิดขึ้นระหวางบุคลากรของหนวยงาน 

     

 

25 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
สงเสริมการทาํงานดวยระบบทีมงาน 

     

26 สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมและเรียนรูวธิีการ

ทํางานเปนทีม 

     

27 สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนางาน 

     

28 สนับสนนุใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

บุคคลอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม 

     

29 จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกนัและ

กันในการปฏบัิติงาน 

     

30 สนับสนนุใหเกิดการทาํงานแบบรวมแรงรวมใจ เพื่อให

งานบรรลุผลสําเร็จ 
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ระดับความเปนจริง 

5 4 3 2 1 

 

ขอที่ 

 

 

 

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 

ของผูบริหาร มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

31 จัดใหมีการนําประเด็นปญหา หรือประเด็นที่ตอง

พิจารณา มาทบทวนรวมกนั 

     

32 จัดใหมีการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู

ความกาวหนาในหนวยงาน 

     

 

33 

ดานความคดิเชิงระบบ 
จัดใหมีการวิเคราะหหรือแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงาน

อยางสรางสรรค 

     

34 กระตุนใหบุคลากรไดตระหนักถงึความสาํคัญในหนาที่

และความรับผิดชอบของตนเอง 

     

35 กระตุนใหบุคลากรมองเหน็ถึงปญหาในการทํางาน      

36 กระตุนใหบุคลากรเหน็ความสําคัญของการทํางาน ซึ่ง

มีผลเกี่ยวของกับงานอืน่ 

     

37 สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาแนวทางในการทํางาน

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

     

38 สงเสริมใหบุคลากรจัดลําดบัความสาํคัญของงาน      

39 สงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเหน็อยาง

หลากหลาย 

     

40 สงเสริมใหบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให

เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาพรวมขององคกร 

     

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
ผลการวิจยัเปนรายขอ 
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ตาราง 22  การปฏิบัติตามแบบภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด  

      สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปนรายขอ 

 

        ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ                            ระดับการปฏิบัติ 

              Χ                     S.D.    แปลผล 

 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา  4.07             .72          มาก 

2. ปฏิบัติตนเปนทีน่าเคารพยกยองและเลือ่มใสศรัทธา       4.03                  .76           มาก 

     แกผูใตบังคับบัญชา 

3. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความซื่อสัตยสุจริต  4.26             .69          มาก 

4. มีความเปนมิตร ใชวิธีแบบไมเปนทางการ และ  4.08  .81     มาก 

     เปนกนัเองกับผูใตบังคับบัญชา 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง 4.26  .76     มาก 

6. มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม  4.15  .71     มาก 

     ความรู ความสามารถของแตละคน 

7. เปดโอกาสใหบุคลากรมอิีสระในการทาํงาน  4.22  .73         มาก 

8. เปนผูมีมาตรฐานสูงในการทํางาน   4.01  .79         มาก 

9. ปฏิบัติตนใหบุคลากรเห็นความสามารถในการ  3.94  .76         มาก 

     แกปญหาตาง ๆ 

10.กระตุนใหบุคลากร กระตือรือรน และอุทิศตนทาํงาน 4.05  .79         มาก 

     อยางเต็มความสามารถ 

11.แสดงความชื่นชม และยกยอง เมื่อผูใตบังคับบัญชา 3.98  .78         มาก 

     ปฏิบัติงานไดดี 

12.ใหคําแนะนําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา  3.94  .83         มาก 

      เมื่อมีปญหาในการปฏบัิติงาน 

13.แลกเปลี่ยนความรูความชํานาญกับผูใตบังคับบัญชา 3.87  .79         มาก 

14.พัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถและ  4.03  .79         มาก 

     ความรับผิดชอบ 

15.กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถงึความสาํคญั 4.05  .72         มาก 

     และความจําเปนในการแกปญหา                              
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ตาราง 22   (ตอ) 

 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ                                     ระดับการปฏิบัติ 

              Χ                    S.D.    แปลผล 

 

16.กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคดิใหม ๆ   3.99  .73          มาก 

     ในการทํางาน 

17.ใชวิธีจูงใจและสนองความตองการของผูใตบังคับ- 3.86  .85          มาก 

       บัญชาแตกตางกนัตามสภาพของบคุคล 

18.กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักในศักดิ์ศรี  4.02  .75          มาก 

      และมัน่ใจในความสามารถของตน 

19.กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางเตม็  4.04  .76          มาก 

     ความสามารถเพื่อใหเกิดผลมากกวาทีค่าดหวงั 

20.ชี้ใหผูใตบังคับบัญชาเหน็ถงึความผิดพลาดหรือ  3.87  .76          มาก 

     ปญหาที่เกดิขึ้นในการปฏิบัติงานมากกวาการวจิารณ 

 

 รวม       4.04   .60          มาก 
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ตาราง 23  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

      การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 ดานความรอบรูแหงตน 

 

    

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู                                        ระดับการปฏิบัติ 

ดานความรอบรูแหงตน              Χ               S.D.    แปลผล 

        

1. สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรู       4.14        .78            มาก 

     ความสามารถของตนเอง 

2. สงเสริมบุคลากรใหมีความกระตือรือรน สนใจ   4.16        .72     มาก 

     และใฝหาเรียนรูส่ิงใหม ๆ 

3. สงเสริมใหบุคลากรเพิ่มความสามารถในการ  4.17        .75     มาก 

    เรียนรูและพัฒนาตนเอง 

4. สงเสริมใหบุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 4.17        .72     มาก 

5. จัดใหมกีารสอนงาน ฝกงาน และแนะนาํงานใหกับ 3.83        .79     มาก 

     บุคลากร 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรแกไขปญหา  3.92         .74    มาก 

    ทีเ่กิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู                      3.99         .74    มาก 

     ดานเทคโนโลย ี      

8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรใชเทคโนโลยทีี่มีอยู      4.03         .75    มาก 

     ในหนวยงานอยางเหมาะสม 

 

                  รวม                 4.05                .63    มาก 
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ตาราง 24  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

       การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานแบบแผนความคิด 

    

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู                                   ระดับการปฏิบัติ 

ดานแบบแผนความคิด           Χ               S.D.    แปลผล 

 

1. สงเสริมบุคลากรใหมกีารแลกเปลี่ยนความรู  3.94        .78            มาก 

     และประสบการณในการทํางาน 

2. สงเสริมใหบุคลากรไดนําแนวคิดที่เปนประโยชน  4.02        .73     มาก 

    ของตนเองมาใชในการจดัการเรียนรู 

3. ใหโอกาสบคุลากรไดตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง 4.06        .77     มาก 

4. สงเสริมใหบุคลากรนาํขอผิดพลาดและความสาํเร็จ 4.03        .74     มาก 

    ในอดีตมาแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

5. สงเสริมใหบุคลากรไดนําแนวคดิใหมๆ มาใชในการ 4.10        .75     มาก 

    พฒันางานใหดีข้ึน 

6. สงเสริมใหบุคลากรวิเคราะหสภาพความเปนจริง  4.08        .74     มาก 

     และนํามาปรับใชในการทํางาน 

7. สงเสริมใหบุคลากรไดนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะ 4.04        .76     มาก 

     ปฏิบัติงานมาวิเคราะหแลวหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม 

8. สงเสริมใหบุคลากรไดปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการ 4.05         .71    มาก 

     ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน 

 

 รวม                 4.04              .65     มาก 
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ตาราง 25  การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

      การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 ดานการมีวสัิยทัศนรวม 

    

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู                                     ระดับการปฏิบัติ 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม           Χ                 S.D.    แปลผล 

 

1. ผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกีย่วของ    4.14        .73            มาก 

    รวมกันกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน 

2. จัดกิจกรรมใหสมาชกิในองคกรไดแลกเปลี่ยน  3.96        .77     มาก 

     วิสัยทัศนในการทํางาน 

3. จัดกิจกรรมเพื่อใหสมาชิกไดรับรูถึงเปาหมาย  3.90        .75     มาก 

     ของหนวยงานที่ตองการในอนาคต 

4. กระตุนบุคลากรใหมีความตองการที่จะเห็น  3.95        .81     มาก 

     ความสาํเรจ็ของหนวยงาน 

5. ชี้ใหบุคลากรเห็นความจาํเปนในการพฒันาและ  3.97        .84     มาก 

     ปรับเปลีย่นหนวยงานเพือ่มุงไปสูอนาคตที่ดีข้ึน 

6. สนับสนนุใหสมาชกิในองคกรไดมีสวนรวมในการ 4.09        .79     มาก 

     พัฒนาหนวยงาน 

7. เสริมสรางความรูสึกรวมกันในการวางแผนพัฒนา 4.04        .79        มาก 

     หนวยงาน 

8. เสริมสรางความรัก ความหวงใย และความผูกพนั   4.03        .94     มาก 

    ใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากรของหนวยงาน 

 

 รวม                 4.01        .69     มาก 
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ตาราง 26   การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

      การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 ดานการเรียนรูรวมกนัเปนทีม 

    

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู                                     ระดับการปฏิบัติ 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี          Χ                 S.D.    แปลผล 

 

1. สงเสริมการทํางานดวยระบบทีมงาน   4.25        .85            มาก 

2. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมและ   4.11        .84     มาก 

     เรียนรูวธิีการทํางานเปนทีม 

3. สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม  4.03        .76        มาก 

    ในการตัดสินใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  

     และพัฒนางาน 

4. สนับสนนุใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  4.01        .76         มาก 

     กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อใหเกดิการเรียนรูในสิ่งใหม 

5. จัดใหมกีารประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ  3.98        .78         มาก 

     ซึง่กนัและกันในการปฏบัิติงาน 

6. สนับสนนุใหเกิดการทาํงานแบบรวมแรงรวมใจ   4.02        .80         มาก 

     เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ 

7. จัดใหมกีารนําประเดน็ปญหา หรือประเด็นที่ตอง  3.87        .71         มาก 

     พิจารณา มาทบทวนรวมกัน 

8. จัดใหมกีารพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู 3.89        .78         มาก 

     ความกาวหนาในหนวยงาน 

 

 รวม                  4.02              .69               มาก 
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ตาราง 27   การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

      การศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 ดานความคดิเชิงระบบ 

    

การสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู                                     ระดับการปฏิบัติ 

ดานความคิดเชิงระบบ             Χ               S.D.    แปลผล 

 

1. จัดใหมกีารวิเคราะหหรือแสดงความคดิเห็น  3.86        .75            มาก 

     เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อนาํไปสู 

     การปฏิบัติงานอยางสรางสรรค 

2. กระตุนใหบุคลากรไดตระหนกัถึงความสําคัญ  4.03        .73     มาก 

    ในหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง 

3. กระตุนใหบุคลากรมองเหน็ถงึปญหาในการทาํงาน 3.97        .69     มาก 

4. กระตุนใหบุคลากรเหน็ความสําคัญของการทาํงาน  3.97        .71     มาก 

    ซึ่งมีผลเกีย่วของกับงานอืน่ 

5. สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาแนวทางในการทํางาน 3.98        .73     มาก 

    เพื่อใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

6. สงเสริมใหบุคลากรจัดลําดับความสาํคัญของงาน 3.93        .75     มาก 

7. สงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเหน็อยาง  3.96        .78     มาก 

     หลากหลาย 

8. สงเสริมใหบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 4.01        .74     มาก 

    ใหเหมาะสมโดยคํานึงถงึภาพรวมขององคกร 

 

 รวม                 3.96        .65  มาก 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 



 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

 

ชื่อ ชื่อสกุล    นางสมคิด  ชมุนุมพร 

วันเดือนปเกิด    9  ตุลาคม 2507 

สถานที่เกิด    40 หมู 7 ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   145/36  หมู 1  ตําบลบานกลาง  อําเภอเมือง  

จังหวัดปทุมธาน ี

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน  ครูใหญโรงเรียนทวิวิชช 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนทววิิชช 

     60 หมู 9 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธาน ี

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2518   ชั้นประถมศกึษาปที ่4 (ป.4) 

     จากโรงเรียนวดัปก จังหวัดจนัทบุรี 

พ.ศ. 2521   ชั้นประถมศกึษาปที ่7 (ป.7) 

    จากโรงเรียนวดักระทิง จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. 2526   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 (ม.ศ. 5) 

   จากโรงเรียนศรียานุสรณ จงัหวัดจนัทบุรี 

พ.ศ. 2529   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

     จากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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