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การบริหารจัดการ 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับกระแสโลกาภิวัตน์ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในทุก
มิติทางสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ท าให้องค์การต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปตนเองเพ่ือความอยู่รอดและเพ่ือพัฒนาตนเองให้ทัน
และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ดังนั้น บุคลากรในองค์การและตัวองค์การเองโดยรวม จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้เรียน
รู้อยู่เสมอ เพ่ือรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.2545 ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือน าพาองค์การของตนเองไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้ได้ 

 วัตถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 

2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 



2 
 

 

 ขอบเขตของการวจิัย 

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 

 วธิีการวิจัย 

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 2 วงรอบ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากร ขั้นวางแผนเตรียมการ ขั้นลงมือปฏิบัติ เช่น การทดสอบความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน น าคณะครูไปศึกษาดูงาน การให้
ความรู้และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การตรวจสอบและประเมินผลจากการท าแบบทดสอบ การไปศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรม
สัมมนา การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมให้กับองค์การ โดยการส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การตรวจสอบสุขภาพขององค์การ (Organizational Health)  

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนา  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และน าผลจากการวิเคราะห์ไปก าหนดเป็น
แผนงาน และโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการตามระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ปฏิบัติไว้ 2 วงรอบ ดังนี้  วงรอบที่ 1 มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นการวางแผน (planning) ขั้นการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ (acting) ขั้นการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน (observing) ขั้นการมีข้อมูลย้อนกลับ (reflecting) วงรอบที่ 2 มี 4 

ขั้นตอนคือ การปรับปรุงแผน  การน าแผนที่ปรับปรุงแล้วไปปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติและสรุปผลการวิจัย 

ผลการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตามปัจจัยองค์ประกอบด้านการจัด
องค์การ พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =  4.19 , SD =  0.71)  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า ข้อที่มีลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด  ได้แก่  สถานศึกษาส่งเสริมการคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าท าสิ่งใหม่ๆ และกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (
X =  4.50 , SD =  0.63) และข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้อยที่สุดได้แก่  สถานศึกษาให้ความส าคัญและรางวัลแก่

บุคลากรและทีมงานที่เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ( X =  3.71 , SD =1.04)  
ผลการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตามปัจจัยองค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  

พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =  4.17 , SD =  0.73)  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า ข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้มากที่สุด  ได้แก่ ผู้น ามีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน  ( X =  4.54 , SD =  0.63)  และข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้น้อยที่สุดได้แก่  ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีอิสระในการท างาน      ( X =  3.71 , SD = 0.89)  
ผลการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร   ตามปัจจัยองค์ประกอบด้านการเรียนรู้  

พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =  4.24 , SD =  0.66)  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า ข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ( X =  4.46 , SD =  0.58) และข้อที่มี
ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้อยที่สุด ได้แก่ บุคลากรในองค์การใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งของบุคคลและองค์การ
เพ่ือปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ( X =  4.04 , SD = 0.63)  

ผลการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตามปัจจัยองค์ประกอบด้านการจัดการ
ความรู้ พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =  4.01 , SD =  0.73)  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า ข้อที่มีลักษณะความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ( X =  
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4.11 , SD =  0.73) และข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้อยที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีการน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้

ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างาน ( X =  3.82 , SD = 0.72) และสถานศึกษามีการน าความรู้ที่จัดเก็บได้มาใช้อย่างต่อเนื่อง

และมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ( X =  3.82 , SD = 0.81) 
ผลการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร  ตามปัจจัยองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี   

พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =  4.02 , SD =  0.77)  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า ข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ ( X =  4.20 , SD =  

0.71)  และข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้อยที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ( X =  3.79 , SD = 0.61)  
ผลการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร   ตามปัจจัยองค์ประกอบด้านการบริหาร

จัดการ พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =  3.93 , SD =  0.63) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า ข้อที่มีลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ( X =  4.14 , SD =  0.44)  และข้อที่มีลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้อยที่สุด ได้แก่ สถานศึกษาพิจารณาความดี

ความชอบด้วยความเป็นธรรม ( X =  3.71 , SD = 0.93) 

 ผลการวจิัย 

1.  สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร และผลส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนยางหล่อวิทยา
คารให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่า การศึกษาสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และผลส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนยางหล่อวิทยา
คารให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการวิจัยที่ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ โดยได้ด าเนินการวิจัยไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 แผนงาน 8 โครงการ ซึ่ง
แต่ละโครงการล้วนมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่ต้องการพัฒนาให้โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจะได้น ามาอภิปรายผลในประเด็นองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด  6 ด้าน  ดังต่อไปนี้ 

1)  องค์ประกอบด้านการจัดองค์การ ได้ปรับปรุงโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและออกแบบงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1990)  ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกเพ่ือวิเคราะห์และท าหน้าที่เป็นผู้ออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Marquardt & Reynolds (1994) ที่ได้อธิบายว่า โครงสร้างองค์การจะต้องมีการยืดหยุ่นไม่ตายตัว มีความคล่องตัว มีการ
พรรณนาความรับผิดชอบ (Job Description) มีลักษณะแบนราบ มีการกระจายอ านาจ ไม่มีการบังคับบัญชาที่เน้นการควบคุม สั่งการ 
กระบวนการไม่สลับซับซ้อน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bennette & O’Brien (1994) ที่กล่าวว่าโครงสร้างขององค์การและงานต้องมีการพรรณนางานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
องค์การ และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Pedler, Burgone & Boydell  (1997) ที่ว่าการจัดโครงสร้างขององค์การเน้นโครงสร้าง
ที่กระจายอ านาจ การใช้กฎระเบียบและกระบวนการนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังเมื่อมีการทบทวน อภิปรายร่วมกัน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Daft  (1999) ที่ว่าโครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นโครงสร้างที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันเป็น
แนวนอน (Horizontal) มีการลื่นไหลของงาน (Work flow) มากกว่าการแบ่งแยกตามหน้าที่ ตามแผนกงาน (Departmental 
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Functions) และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Perslins (2000) ที่กล่าวถึงสถานศึกษาต้องก าหนดโครงสร้างที่ส่งเสริมความสามารถ
ของสมาชิกในสถานศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาและส่งเสริมการควบคุมตนเอง สร้างระบบที่
เป็นพลวัตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการและตรงตามความต้องการและวิสัยทัศน์ของชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Brandt (2003) ที่กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์การ โรงเรียนยางหล่อ
วิทยาคารได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2548) ที่กล่าวถึง ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้คณะครูได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นทิศทางในการ
ท างานโดยวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต้องชัดเจน รวมทั้งการใช้ยุทธศาสตร์ในการท างาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Marquardt & Reynolds (1994) ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์จะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bennette & O’Brien (1994) ที่กล่าวถึงองค์การ และสมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์ที่ตนเองต้องการเพ่ือคาดการณ์
สิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพ่ือไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึ่งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต้องสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การ สิ่งส าคัญ
อีกประเด็นหนึ่งคือ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การให้เกิดขึ้นในโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt & 
Reynolds (1994) ที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการทดลองท าสิ่งใหม่ๆ การส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจ แก้ปัญหา สร้างบรรยากาศท่ีเน้นการร่วมมือในการท างาน การ
แบ่งปัน การท างานเป็นทีม   

2)  องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น า (leadership) และสามารถที่จะสร้างภาวะผู้น า
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์การ โดยบริบทและสภาพของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารนั้นมีจ านวนบุคลากรครูเพียง 28 คน (จ านวนครู
ขาดเกณฑ์ร้อยละ 42.68) แต่มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ดังนั้นในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้น
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนจะมีโอกาสได้เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานในแต่ละงาน แต่ละกิจกรรม ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้อง
สร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกิติ  ตยัคคานนท์ (2532) ที่กล่าวว่า ผู้น าที่ดีต้องมี
ความรู้ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่และความรู้ทั่วไปเป็นอย่างดี ถ้าเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานแล้ว ผู้น าที่ดีจะต้องสามารถให้ค าปรึกษาหรือ
แก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกับแนวคิดของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2536) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของบุคคลที่ท า
หน้าที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นในการที่จะรวมพลังทั้งหลายเพ่ือน าพาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย  ซึ่ง
ผู้น าจะมีอิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การ จุมพล หนิมพานิช (2543) ที่ได้กล่าวว่า ผู้น าที่ดีต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิคหรือวิชาการเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ผู้น ายิ่งมีความรอบรู้ ก็ยิ่งสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ใต้บัง คับ
บัญชายิ่งขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544) ที่กล่าวว่า ผู้น ามีส่วนคิด มีส่วนริเริ่มผลักดัน มีส่วนสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ขององค์การ ปรับเปลี่ยนความเชื่อและเจตคติของพนักงานในองค์การ และวิสัยทัศน์ของผู้น ามีส่วนอย่างมากที่จะท าให้การ
บริหารโครงการ การบริหารองค์ความรู้ขององค์การบรรลุผล ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Burke and Litwin (1992 , อ้างถึงใน  
Kaiser, 2000) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ พันธกิจ และยุทธศาสตร์และปัจจัยอ่ืนๆ ในองค์การ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้มีและให้เกิดขึ้นกับสมาชิกขององค์การ  และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ Sillins , Mulford  & Zarins (2002) ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ขององค์การ 

3) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มผีลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ ใน 3 ระดับ คือการเรียนรู้ระดับบุคคล (Individual Learning) การเรียนรู้ระดับทีมงาน (Team 
Learning) และการเรียนรู้ระดับองค์การ (Organizational Learning) ทั้งนี้บุคลากรในองค์การได้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยน 
(Adaptive Learning) การเรียนรู้จากการคาดการณ์  (Anticipatory Learning) การเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้  (Learning How to 
Learning) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (1996) และสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Pedler , Burgone & Boydell (1997) ที่กล่าวว่าบรรยากาศการเรียนรู้จะเป็นบรรยากาศแห่งการช่วยเหลือ
สนับสนุนและสนใจในการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจะต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้โดยการพัฒนา 
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4) องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในยุคข้อมูลข่าวสาร วิจารณ์ พานิช (2547) ได้
กล่าวถึงสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) องค์การจะประสบผลส าเร็จได้ต้องสามารถพิจารณาสร้างสรรค์
และเห็นคุณค่าของทุนความรู้ ดังนั้น ความรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนยาง
หล่อวิทยาคารได้มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยกระบวนการในการ
จัดการความรู้ (Knowledge management) มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การระบุความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์การ การเสาะแสวงหาหรือสร้าง
ความรู้ขึ้นมาใหม่ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ไม่เน้นการควบคุม เพราะเป็น
เรื่องของการแบ่งปัน ร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรความรู้ด้วย ซึ่ง Marquardt (1996) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้นี้มี 4 
กระบวนการ คือ การแสวงหาความรู้  (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการที่องค์การน ามาปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ การ
สร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกระบวนการที่บุคคล ทีมงาน และหรือองค์การได้สร้างความรู้ขึ้นมาเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานหรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น การถ่ายโอนและใช้ความรู้ (Knowledge Transfer and Utilization)  เป็น
กระบวนการที่บุคคล กลุ่ม และหรือองค์การถ่ายโอน และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ การจัดเก็บความรู้ และน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ 
(Knowledge Storage and Retrieval) เป็นกระบวนการที่น าความรู้ที่ได้มาหรือสร้างขึ้นโดยจัดเก็บเพ่ือสะดวกในการน ากลับมาใช้
ใหม่   

5) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Technology) เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญ เป็นสิ่งที่
ทันสมัย ถือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยให้การสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณและมี
การจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีการปรับปรุงติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน ก าหนดให้มีการติดต่อสื่อสารของ
บุคลากร และการติดต่อราชการทาง Internet โดยใช้จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) และการรับส่งหนังสือราชการโดยใช้โปรแกรม
อิเลคทรอนิคส์  (e-office) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดท าสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการท างาน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูได้ถ่ายทอดและถ่ายโอนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีลงสู่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นความรู้ทาง Internet ได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544) ที่ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากจะได้
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้มีการเก็บ ประมวลผล และถ่ายทอดข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง สร้างเครือข่าย สร้างฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (1996) ที่ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้องค์การต้องใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการท างาน การสร้าง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

6) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์การได้ใช้ทฤษฎีและหลักในการบริหารใน
หลายๆ ทฤษฎี มาบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนโดยมุ่งเน้นที่จะน าพาองค์การไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยท า
บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้ครูมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
เสริมสร้างวินัยพ้ืนฐานในการเรียนรู้ให้ครูสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากผู้อ่ืน สามารถที่จะน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มา สร้าง
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ถ่ายโอนความรู้ ให้เกิดขึ้นในองค์การ มีความสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ มีการจัดกิจกรรม สร้าง
วัฒนธรรมขององค์การ สร้างความรักความผูกพันในการเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน  มีการจัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากร เป็นต้น ซึ่ง พรรณี เกษกมล (2548) ได้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการบริหารจัดการของผู้น าฝ่ายบริหาร 
และสมาชิกทุกคนขององค์การจะปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการท างาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากสมาชิกทุกคนที่อยู่ในองค์การ
เดียวกัน  มองเห็นอนาคตขององค์การ แล้วพร้อมใจกันผลักดันองค์การให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Meisel and Fearon (1996) ที่กล่าวว่า ผู้น าในองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องเรียนรู้อยู่เสมอและน าความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการ 
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โดยการปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกเพ่ือบริการและใช้ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการให้รางวัลที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดผลงาน
ที่ดี   

2.  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารจัดการ เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย ได้ค้นพบองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหาร 
คือการที่จะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้นสิ่งส าคัญที่สุดประการแรกที่จะต้องด าเนินการก็คือ  จะต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและพฤติกรรมของคนทั้งองค์การ โดยท าการเตรียมความพร้อมกล่าวคือได้มีการชี้แจงถึงเหตุผล ความจ าเป็น แผนงาน ผลของ
การพัฒนาองค์การเพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญคือจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์การ การที่จะสร้างให้องค์การพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ควรด าเนินการ
ตามบันได 7 ขั้น คือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ การเตรียมความพร้อมขององค์การการศึกษา สภาพปัจจุบันและ
ความต้องการในการพัฒนา โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ การสังเกต ติดตามผลที่เกิดขึ้นให้มีการน าข้อมูลสะท้อนกลับมาใช้ประโยชน์เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนางาน  

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1.1  การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์แนวใหม่ ภายใต้หลักการการบริหาร

ยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การ (Total Corporate Strategies Management System : TCSMS) เพ่ือให้โรงเรียนสามารถก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal)  ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว มีการ
วางแผน ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้โรงเรียน สามารถด าเนินการตามพันธกิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้
บริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

1.2  การที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนครู อาจารย์และ
นักเรียนในการจัดท าผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีการเรียนรู้ 
และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหน่วยงานหรือโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีแผนงานโครงการที่เน้นการพัฒนา
บุคลากรรูปแบบใหม่ และส่งเสริม กระตุ้น หรือสร้างความท้าทาย ให้มีการแข่งขันกันในด้านการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
ของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีการเรียนรู้ตามไปด้วยเช่นเดียวกัน 

1.3  โรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ (Public 
sector) และหน่วยงานเอกชนหรือเอ็นจีโอ (Private Sector and NGO) ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับ
บุคคล (Personal Learning) และระดับองค์การ(Organizational Learning) โดยจัดกิจกรรม โครงการให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในลักษณะ
การเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก (Outside –In) และการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนนอกบริบทโรงเรียน (Inside-Out) 

1.4  การที่จะสร้าง หรือพัฒนาหน่วยงาน หรือโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้อง จัดท าระบบประเมินผล
งานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับระบบสนับสนุนแรงจูงใจ หรือผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เป็น
ระบบตอบแทนที่เหมาะสม    

1.5 ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์การ คือ การที่วัฒนธรรมการท างาน และระบบการบริหารงานของผู้บริหารองค์การที่เอ้ือให้
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรใหม่เป็นอย่างมาก เช่น การให้โอกาสเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง  
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้สถิติวิจัยในขั้นสูง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัย รูปแบบ หรือ  ตัวแบบที่มีความ
เหมาะสมที่จะท าให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

2.  หน่วยงานในระดับสูง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรให้ความสนใจที่จะก าหนดนโยบายที่จะท า
ให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับโรงเรียนมีการด าเนินงานเพ่ือท าให้โรงเรียนได้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

3.  ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือท าการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ระดับสูง เพ่ือท าการเปรียบเทียบผลผลิต ผลลัพธ์ ระหว่างโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการท าให้องค์การของตนเองเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ กับโรงเรียนทั่วไป ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามระเบียบวิธีการเชิงทดลอง 

4.  ควรมีการวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างทีมแห่ง
การเรียนรู้ โดยเป้าหมายสุดท้าย จะเกิดนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 


