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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์และความต้องการ
จ�ำเป็นในการพัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 2) เพือ่ พัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยสังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีของนักวิชาการได้องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 6 ด้าน ได้แก่ วิสยั ทัศน์รว่ ม การคิดอย่าง
เป็นระบบ บุคคลรอบรู้ รูปแบบทางความคิด การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ และการพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม
การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส�ำรวจสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ�ำนวน
341 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ปีการ
ศึกษา 2563 เครื่องมือคือแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ระยะที่ 2 สัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จ�ำนวน 2 ท่าน เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์
สร้างแนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปัจจุบนั การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 เรียงตามความต้องการจ�ำเป็นและความต้องการพัฒนา
ได้ดังนี้ 1) ด้านการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ 6 แนวทาง 2) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 6 แนวทาง 3) ด้าน
รูปแบบทางความคิด 6 แนวทาง 4) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 5 แนวทาง 5) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้
6 แนวทาง และ 7) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของทีม 5 แนวทาง
คำ�สำ�คัญ:
1
2
1
2

การพัฒนาแนวทาง องค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาส
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Abstract
The study aimed to 1) study the current condition, desirable condition and necessity
of developing of learning organization guidelines for extended opportunity schools
under Khon Kaen primary educational service area office 5 and 2) to develop guidelines
of learning organization for Extended Opportunity Schools under Khon Kaen Primary
Educational Service Area Office 5. The study was conducted in 2 phases: phase 1, the
current condition and desirable condition were studied from 341 school directors and
teachers as the sample group in extended opportunity schools under Khon Kaen primary
educational service area office 5 in academic year 2020 using questionnaires as research
instrument. During phase 2, the guidelines of learning organization in extended opportunity
schools under Khon Kaen primary educational service area office 5 were developed by
the school directors with best practices using interview as research instrument and were
assessed by 5 experts.
The findings show that 1) the current condition of developing of learning
organization guidelines for extended opportunity schools under Khon Kaen primary
educational service area office 5 overall is at high level, the desirable condition is very high
2) The guidelines of learning organization for extended opportunity schools under Khon
Kaen primary educational service area office 5 with prior necessity are technology utilization
6 guidelines, system thinking 6 guidelines, mental model 6 guidelines, personal mastery 6
guidelines, shared vision 5 guidelines and team learning 5 guidelines, respectively.
Keywords: guideline development, learning organization, extended opportunity schools

บทนำ�
การศึกษาเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ ประเทศที่ประชากรสามารถเข้า
ถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประเทศที่
มีความสามารถในการแข่งขันสูง ตามที่ Nelson
Mandela เคยกล่าวไว้วา่ “การศึกษาคืออาวุธทีท่ รง
พลังที่สุดที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้” ดังนั้น การ
พัฒนาระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น กระทรวง
ศึกษาธิการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรูต้ ลอด
ชีวติ มุง่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ สี ำ� หรับคนไทย พัฒนา
คนให้มคี วามเป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีวนิ ยั ใฝ่รมู้ คี วามรู้

มี ทั ก ษะมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม
(แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นแรง
ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอดีตการเข้าศึกษาต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เป็นเรื่องที่ล�ำบากส�ำหรับประชาชนที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเหตุที่ประชากรกลุ่มใหญ่
ของประเทศอยูใ่ นชนบทห่างไกลโรงเรียนมัธยมศึกษา
และครอบครัวส่วนใหญ่ในชนบทมีความขาดแคลน
จึงไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน
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มัธยมใกล้บ้านได้ นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมระดับ
อ�ำเภอและจังหวัด ไม่สามารถรองรับจ�ำนวนนักเรียน
ได้ทงั้ หมด ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นว่า
ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
มีโรงเรียนกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของประเทศ
จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนประถมศึกษาใน
ปีการศึกษา 2534 เพื่อให้เกิดความสะดวกด้าน
การเดินทางและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนในชนบท เพื่อให้ได้รับโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 โรงเรียนขยายโอกาสจึงได้
ถูกตั้งขึ้นทั้งในโรงเรียนประจ�ำจังหวัดและโรงเรียน
ประจ�ำต�ำบล แต่ปจั จุบนั โรงเรียนขยายโอกาสส่วน
ใหญ่ถกู มองว่าขาดคุณภาพเนือ่ งจากปัญหาด้านการ
ขาดแคลนครู ครูโยกย้ายบ่อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากรส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ท�ำงานท�ำให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นจึงไม่ส่ง
บุตรหลานไปเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนในระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษามีจำ� นวนน้อย ซึง่ เป็นเหตุให้โรงเรียน
ขยายโอกาสที่มีนักเรียนน้อยเสี่ยงต่อการถูกยุบได้
หากโรงเรียนไม่มคี วามสามารถในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นที่ยอมรับ
การพัฒนาองค์กรให้เติบโตและทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วนัน้ จึงเป็นหนทาง
ทีจ่ ะท�ำให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รบั
ความไว้ใจจากชุมชน ซึ่งการจะพัฒนาองค์กรให้
เติบโตอย่างเข้มแข็ง เกิดจากบุคลากรที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญในงานทีต่ นรับผิดชอบ การสนับสนุน
บุคลากรให้พฒ
ั นาตนเองจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ เช่น การ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การอนุญาตให้ไปศึกษา
ต่อ เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรจะท�ำให้องค์กรนัน้
พัฒนาไปด้วย เนือ่ งจากความรูท้ ไี่ ด้รบั นัน้ สามารถ
น�ำมาถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรคนอืน่ ๆ ในองค์กร
ท�ำให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกิดขึน้ (Fullan, 2001) แต่หากบุคลากรนัน้ ๆ ไม่ได้
น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปอบรมหรือเรียนต่อมาใช้ในองค์กร
หรือไม่ได้มีการแบ่งปันก็อาจท�ำให้การลงทุนนั้น
สูญเปล่า เมื่อบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญมี
การโยกย้ายสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจะหายไปจากองค์กร
นั้น และต้องเริ่มต้นในการส่งบุคลากรเข้าอบรม
พัฒนาการท�ำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ เกิดเป็นความ
สิ้นเปลืองด้านค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไป ซึ่งตรง
กับแนวคิดด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้จึงควรถูกน�ำมาใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียน
การเรียนรู้ภายในองค์กรเป็นสิ่งส�ำคัญกับ
สถานที่ท�ำงานในปัจจุบันนี้ เนื่องจากการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นแต่ยงั ไม่เพียงพอ
(Marsick and Watkins, 2003) ทีจ่ ะท�ำให้องค์กร
พัฒนาไปยังขีดสุด แต่การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุย ร่วมกัน
แก้ปญ
ั หาจะท�ำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าและบรรลุ
วิสยั ทัศน์ทวี่ างไว้ เพราะความรูค้ อื กุญแจแห่งความ
ส�ำเร็จที่จะท�ำให้ทุกองค์กรอยู่รอดในปัจจุบันนี้
องค์กรจึงต้องสนับสนุนและกระตุน้ ให้บคุ ลากรสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูใ้ นองค์กร
(Bennett and O’Brien, 1994 ; Watkins and
Marsick, 2003) และความมุ่งมั่นที่จะขยายและ
พัฒนาขีดความสามารถของตนผ่านกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์กร โดยองค์กรจะสนับสนุนส่งเสริม
การประยุกต์ใช้ความรู้และน�ำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือการท�ำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์, 2562)
องค์กรแห่งการเรียนรูจ้ ะท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันภายในองค์กร แนวคิดนี้ Senge (1990)
ได้เขียนไว้ในหนังสือ The Fifth Discipline ซึ่งได้
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นิยามองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า คือสถานที่ซึ่งทุก
คนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อ
เนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย
มากมายทีแ่ ต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นทีซ่ งึ่ ทุกคนต่างเรียนรูว้ ธิ กี ารเรียนรูร้ ว่ มกัน
และได้เสนอวินัย 5 ประการ คือ การคิดอย่างเป็น
ระบบ (System Thinking) บุคคลรอบรู้ (Personal
Mastery) รูปแบบทางความคิด (Mental Model)
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และการเรียนรู้
ของทีม (Team Learning) นอกจากนี้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ได้ระบุไว้ว่า ส่วน
ราชการมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาความรู้ เพือ่ ให้มลี กั ษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้น เพื่อ
ให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและปรับ
ตัวต่อสถานการณ์ปจั จุบนั และการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคตทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในยุคนี้ จึงควรพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่อ�ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียน
ของพื้นที่บริการ 7 อ�ำเภอภายในจังหวัดขอนแก่น
ได้แก่ อ�ำเภอชุมแพ อ�ำเภอหนองเรือ อ�ำเภอภูเวียง
อ�ำเภอเวียงเก่า อ�ำเภอสีชมพู อ�ำเภอหนองนา
ค�ำ และอ�ำเภอภูผาม่าน โดยดูแลโรงเรียนที่อยู่ใน
สังกัดทั้งหมดจ�ำนวน 260 โรงเรียน เปิดโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจ�ำนวน 71 โรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านความบกพร่องใน
การเรียนรู้และขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับได้ แต่ปัญหาที่พบในโรงเรียน
ขยายโอกาสที่เป็นปัญหาส�ำคัญและส่งผลต่อการ
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จัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน ได้แก่
การขาดแคลนครู การโยกย้าย และการเกษียณครู
และบุคลากรเป็นประจ�ำ การเปลีย่ นแปลงด้านบุคคล
ากรท�ำให้ขาดความต่อเนือ่ งในการท�ำงานและท�ำให้
เกิดการสูญเสียความรู้จากบุคลากรนั้นๆ และการ
จะได้ต�ำแหน่งบุคลากรมาแทนที่นั้นใช้เวลานาน
ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเกิด
ความล่าช้า การแก้ปัญหาโดยทั่วไปจึงต้องส่ง
บุคลากรเข้าเรียนรู้งานใหม่ทุกครั้ง ซึ่งท�ำให้เสีย
เวลาและทรัพยากรในการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมใหม่ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงด้านบุคลากรภายใน
โรงเรียน การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูเ้ พือ่ ท�ำให้บคุ ลากรในโรงเรียนได้เกิดการแลก
เปลีย่ น แบ่งปัน เรียนรูร้ ว่ มกัน และพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง จากสภาพและปัญหาดังกล่าว
จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาสภาพปัจจุบันของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 และพัฒนา
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 เพื่อน�ำผลการวิจัย
ไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารได้นำ� ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสูก่ าร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
2. เพือ่ พัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒนา
(Research and Development) มีการด�ำเนินการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 สำ�รวจสภาพปัจจุบนั สภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์การพัฒนาแนวทางการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน 73 คน และครูผสู้ อนในสถานศึกษา จ�ำนวน
954 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
จ�ำนวน 71 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,027 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จ�ำนวน 63 คน และครูผู้สอน จ�ำนวน 278
คน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ปีการศึกษา
2563 รวมทั้งสิ้น 341 คน ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเทียบจ�ำนวนจากตาราง Krejcie and
Morgan (1970) ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออก
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับด้านสถานภาพ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาแนวทางการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert, Rating Scale)
โดยใช้ค่าความคิดเห็นมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด
2.1 การสร้างและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามฉบับร่างให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของข้อค�ำถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index of
Item-Objective Congruence) โดยคัดเลือก
ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.6-1.0
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1) รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ภูสอี อ่ น 2) ดร.วุฒชิ ยั วรครบุรี
3) นายพลกฤษณ ศึกษา 4) นายสมชาย โพธิ์ศรี
5) นางสาวสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์
ผู้วิจัยหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดย 1) น�ำ
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงและผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว น�ำไปทดลองใช้กับผู้บริหารและ
ครูวิชาการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
แล้วจัดท�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน�ำไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการท�ำหนังสือจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึง
ผูอ้ ำ� นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 เพือ่ ขออนุญาต และอ�ำนวยความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
2.2.2 น�ำแบบสอบถาม และคิวอาร์โค้ด
(QR code) พร้อมหนังสือขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม จัดส่งไปยังสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ขอนแก่น เขต 5 และระบบรับส่งหนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 การจัดกระท�ำและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต้นสังกัด ถึงผู้ทรง
คุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดส่งเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
3. การจัดกระท�ำข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล
ผู้วิจัย น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยก�ำหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 35) จากระดับ
มากที่สุดถึงน้อยที่สุด

ระยะที่ 2 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี สร้าง
แนวทางและประเมินแนวทางการพัฒนาการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
การเป็นบุคคลรอบรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของทีม รูปแบบทางความคิด
และการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ตามล�ำดับ
2. ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้ง 6 ด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การคิดอย่างเป็นระบบ
รูปแบบทางความคิด การเป็นบุคคลรอบรู้ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของทีม ตามล�ำดับ
3. ผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหน่วยงานที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแนวทาง
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแนวทาง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัย
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ขอนแก่นเขต 5 ค่า PNImodified มีค่าเท่ากับ 0.263
ด้านที่มีความต้องการจ�ำเป็นปรับปรุงมากที่สุด
คือ ด้านการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
4. แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ตามความ
ต้องการจ�ำเป็น ดังนี้ ด้านการน�ำเทคโนโลยีมา
ใช้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านรูปแบบทาง
ความคิด ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม ด้านการเป็น
บุคคลรอบรู้ และด้านการพัฒนาการเรียนรูข้ องทีม

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 สามารถน�ำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
1.1 ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบนั การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 1) การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม 2) การเป็นบุคคลรอบรู้ 3) การคิด
อย่างเป็นระบบ 4) การพัฒนาการเรียนรู้ของทีม
5) รูปแบบทางความคิด และ 6) การน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ ทั้งนี้ เพราะว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 11 ได้ก�ำหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรมีความ
สามารถในการแข่งขันและปรับตัวต่อสถานการณ์

ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในยุคนี้ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ซึง่ มุง่ เน้นการจัดศึกษาเพือ่ พัฒนา
คนและสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้โดย
ให้ประชาชนคนไทยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา เป็นการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ และน�ำไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจฐานความรูท้ ี่
พึงประสงค์ ซึง่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.25602564 ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ เพือ่ ให้คนไทยเป็นแรงขับเคลือ่ น
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งผลจากการวิจัย
สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ได้มกี ารด�ำเนินงานเพือ่ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของทีม ด้านการน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ ด้านรูปแบบทางความคิด พบว่า
ทุกด้านมีการด�ำเนินการอยู่ในระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล จันทร์สุข
(2554) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล
พบว่าสภาพปัจจุบันของการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลอยู่ในระดับมาก เช่น
เดียวกับการศึกษาของณัชชา บุญประไพ (2559)
ได้ทำ� การวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการ
เรียนรูก้ บั ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งโดย
รวมและรายด้าน
1.2 ผลการศึกษาพบว่าสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

ศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้
1) ด้านการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ 2) ด้านการสร้างวิสยั
ทัศน์ร่วม 3) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4) ด้าน
รูปแบบทางความคิด 5) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้
6) ด้านการพัฒนาการเรียนรูข้ องทีม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ผู้บริหารและครูมีความประสงค์ให้โรงเรียนมีการ
จัดระบบองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์จากเอกสารและ
ต�ำราวิชาการจากนักวิชาการทัง้ ไทยและต่างประเทศ
ทั้ง 6 ด้าน โดยด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ เนื่องจากโรงเรียนขยาย
โอกาสส่วนใหญ่ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ยังไม่สามารถ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�ำงาน จัดเก็บข้อมูล
หรือแบ่งปันข้อมูลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การน�ำ Google เข้ามาช่วยเหลือการจัดการ
เรียนการสอน หรือการรวบรวมข้อมูลภายในสถาน
ศึกษาเพื่อให้ครูและบุคคลากรสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการพัฒนาการเรียนรูข้ องทีม ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ
1.3 ผลการศึกษาพบว่าความต้องการ
จ�ำเป็นแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยเรียงล�ำดับ
ตามความต้องการจ�ำเป็นได้ดังนี้ 1) ด้านการน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ 2) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
3) ด้านรูปแบบทางความคิด 4) ด้านการสร้างวิสยั
ทัศน์ร่วม 5) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ และ 6)
ด้านการพัฒนาการเรียนรูข้ องทีม ซึง่ โรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 ด้านทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็น
ที่จะต้องเร่งพัฒนา สอดคล้องกับ ฐิติพร พิบูลย์
วงศ์ (2559) และ สุมัชฌา ปารัคมาตย์ (2557)
และสอดคล้องตามที่ Fulmer and Key (1998)
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ได้กล่าวไว้ว่าในองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้
อยูเ่ สมอของบุคคลเป็นรากฐานส�ำคัญในการขยาย
ขีดความสามารถให้เชีย่ วชาญมากขึน้ เพราะองค์กร
ต้องก้าวทันคู่แข่งและก้าวล�้ำคู่แข่ง ต้องพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อท�ำ ให้องค์กรมีความ
พร้อมทีจ่ ะใช้ความรูแ้ ละความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็น
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 สามารถน�ำมาอภิปราย
เรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดการสื่อสาร
เพื่อใช้ประโยชน์ส�ำหรับการศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรทัง้ ด้านผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากโรงเรียนควรมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มที กั ษะการคิดอย่างมีเหตุผลและมีความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างมีระบบ สอดคล้องกับ
จิรประภา อัครบวร (2554) ที่กล่าวว่า โรงเรียน
ควรพัฒนาบุคคลให้มคี วามสามารถในความคิดเชิง
ระบบ คือ สามารถคิด อธิบายและท�ำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ อย่างเป็นระบบ ท�ำให้สร้างความ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดี
ยิง่ ขึน้ ด้านรูปแบบทางความคิด เนือ่ งจากผูอ้ ำ� นวย
การโรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านและ
พัฒนาเป็นแนวคิดของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม (2560)
ที่ท�ำการศึกษาการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียน
ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
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ผลวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
และความเป็นเลิศส่วนบุคคล ส่งเสริมกระบวนการ
และการด�ำเนินการเรียนรูท้ เี่ ป็นรูปธรรม และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม เนื่องจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนควรเปิดโอกาสและสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรรับรู้และเข้าใจเป้าหมายการ
ท�ำงาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการท�ำงานร่วม
กัน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตามที่ Senge (1990) ได้กล่าวไว้ว่าการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน มีความเข้าใจและ
มองเห็นภาพในอนาคตที่หลายๆ คนยึดมั่น อย่าง
จริงจังที่จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ จิรประภา อัคร
บวร (2554) ได้กล่าวถึงการก�ำหนดวิสัยทัศน์ร่วม
ว่าบุคลากรใหญ่ขององค์การควรร่วมก�ำหนดด้วย
ซึ่งจะเป็นภาพความคิดขององค์การในอนาคต
เสมือนให้ทุกคนมีฝันร่วมกัน ด้านการเป็นบุคคล
รอบรู้ เนือ่ งจากควรมีการสนับสนุนและกระตุน้ ครู
และบุคลากรในองค์กรให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้
และพร้อมทีจ่ ะเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ใฝ่หาทีจ่ ะเรียน
รูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของตนเองให้
ไปสูจ่ ดุ หมายและความส�ำเร็จทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ มีการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารภายในสถานศึกษา การเรียนรู้
และเข้าใจความคิดของแต่ละบุคคลในสถานศึกษา
มีสว่ นสร้างและถ่ายโอนความรูภ้ ายในสถานศึกษา
การน�ำประสบการณ์มาแลกเปลีย่ นและร่วมกันแก้
ปัญหา ด้านการพัฒนาการเรียนรูข้ องทีม เนือ่ งจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนควรพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างต่อ
เนือ่ งของครูและบุคลากร มีการประสานความร่วม
มือในการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรูท้ งั้ ภายในสถาน
ศึกษา ชุมชน และศูนย์เครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
Bennett and O’Brien (1994) เสนอไว้ว่าองค์กร
แห่งการเรียนรู้หาวิธีที่จะกระตุ้นพนักงานแต่ละ
คนให้พัฒนาตนเองขณะเดียวกันก็สนับสนุนการ
พัฒนาทั้งทีมด้วย

2. จากผลการวิจยั พบว่าแนวทางการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 คือ
2.1 ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม โดยมีแนวทาง
1) สถานศึกษาร่วมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์ถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤตและโอกาส (SWOT)
2) ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร น�ำ
ผลจากการท�ำ SWOT ร่วมกันมาก�ำหนดเป็น
วิสัยทัศน์ร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ สพฐ. 3) สถาน
ศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์และเรียนรู้ร่วมกัน 4) สถานศึกษามีการ
แบ่งหน้าที่การท�ำงานให้ตรงตามความสามารถ
และความเหมาะสม 5) สถานศึกษาจัดประชุม
โดยให้หวั หน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมและน�ำเสนอสรุป
ผลการด�ำเนินงาน ซึ่งแนวทางที่ได้นี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Marquardt (1996) ที่กล่าวว่า การมี
วิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงาน
มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีเจตจ�ำนง อย่างผูกพันบน
พื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อ
ที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีการร่วมกันท�ำกิจกรรม
ที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด และยังเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับ จิรประภา อัครบวร (2554)
กล่าวถึงการก�ำหนดวิสยั ทัศน์รว่ ม ว่าบุคลากรใหญ่
ขององค์การควรร่วมก�ำหนดด้วย ซึ่งจะเป็นภาพ
ความคิดขององค์การในอนาคต เสมือนให้ทุกคน
มีฝันร่วมกัน เป็นฝันที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นจริง
ทุกคนจะต้องทุ่มเทแรงกายในการกระท�ำให้เกิด
ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เริ่มเรียนรู้ ทดลอง สิ่งใหม่ๆ ของ
คนในองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดย
มีแนวทาง 1) ผู้อ�ำนวยการประชุมคณะครูและ
บุคลากรเพื่อปรึกษาหารือ 2) ผู้อ�ำนวยการ ครู
และบุคลากรรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่พบภายใน
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สถานศึกษาเพื่อน�ำมาจัดท�ำแผนการแก้ปัญหา
3) สถานศึกษาให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ ในการท�ำงานแก่บคุ ลากร
ภายในสถานศึกษา 4) สถานศึกษาส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ประสบ
ภายในสถานศึกษา และร่วมกันคิดหาวิธีในการ
จัดการกับปัญหาเหล่านัน้ 5) สถานศึกษาจัดประชุม
เพือ่ ระดมความคิดของครูโดยใช้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
สถานศึกษาเป็นประเด็นส�ำคัญในการร่วมกันเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 6) สถานศึกษา
จัดท�ำรายงานผลการแก้ปัญหาและรวบรวมสรุป
ผลเป็นรายปี แนวทางนี้ได้สอดคล้องกับ Senge
(1990) ซึง่ พูดถึงบุคลากรในองค์กรทีม่ กี ารคิดอย่าง
เป็นระบบจะสามารถมองเห็นวิธคี ดิ และภาษาทีใ่ ช้
อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆ ถึงความเชือ่ ม
โยงต่อเนือ่ งของสรรพสิง่ และเหตุการณ์ตา่ งๆ และ
สอดคล้องกับนิชนันทร์ บุญสา (2557) ในเรื่อง
การมองภาพและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดย
รวมจะท�ำให้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ท่ีซับซ้อน
ได้ชัดเจนขึ้นถูกน�ำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
และงานวิจัยของ เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม
(2560) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง การพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่ง
การเรียนของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพด้านความ
คิดและความเป็นเลิศส่วนบุคคลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทีเ่ อือ้ ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.3 ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษามอบหมายฝ่ายบุคคลหรือ
ผูร้ บั ผิดชอบประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมอยูเ่ สมอ
2) สถานศึกษาน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
สื่อสารระหว่างผู้อ�ำนวยการ ครูและบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือ่ ความรวดเร็ว
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 3) สถานศึกษา
สนับสนุนและกระตุน้ ให้บคุ ลากรในสถานศึกษาไป
ศึกษาดูงานตามสาขางานหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อพัฒนาตนเอง 4) สถานศึกษาจัดประชุมเพื่อ
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ให้ครูและบุคลากรขยายผลและแลกเปลีย่ นความรู้
ในสถานศึกษาโดยน�ำปัญหาทีม่ อี ยูใ่ นโรงเรียนเป็น
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนความรู้ 5) สถานศึกษา
สนับสนุนและกระตุ้นให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
เพื่อให้ครูน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานการท�ำ
วิทยฐานะมาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 6) สถาน
ศึกษามอบหมายให้ครูรายงานผลที่เกิดจากการ
พัฒนานักเรียนทุกปีการศึกษา สอดคล้องกับงาน
วิจัยของเสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม (2560)
ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้พบปัญหาของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จึงได้เสนอว่าองค์กรควรปรับปรุงบรรยากาศองค์กร
ให้เอือ้ ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละสนับสนุน
ส่งเสริมให้มกี ารแสดงความคิดเห็นในมุมมองทีห่ ลาก
หลาย ซึง่ สอดคล้องกับที่ Gavin (1993) เคยกล่าว
ไว้วา่ หากองค์กรน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากบุคคลในองค์กร
และหาวิธีจัดการองค์ความรู้นั้นอย่างเป็นระบบ
การถ่ายโอนความรูท้ เี่ กิดขึน้ จะถูกน�ำมาใช้ได้อย่าง
เกิดประโยชน์ต่อไปภายในองค์กร
2.4 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของทีม
โดยมีแนวทาง 1) ท�ำสถานศึกษาจัดท�ำแผนการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
2) สถานศึกษาจัดท�ำแผนกิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากร
ในสถานศึกษา 3) ผู้อ�ำนวยการมอบหมายผู้มี
อ�ำนาจในการจัดทีมงานที่ท�ำงานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 4) ผู้อ�ำนวยการมอบหมายงานให้
ครูและบุคลากรตามความถนัดและส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม 5) สถานศึกษาจัด
ประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรเกีย่ วกับ
ปัญหาทีพ่ บและสรุปผลการด�ำเนินงาน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ (2555)
เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การที ม งานว่ า
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนควรเสริมแรงสมาชิกให้เรียนรู้
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และต้องสอดคล้องกับ
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นโยบาย กระบวนการและระบบงานของโรงเรียน
เช่นเดียวกับที่ Senge (1990) ได้สรุปไว้ว่าการ
เรียนรู้ของทีมเป็นกระบวนการพัฒนาและปรับให้
ด�ำเนินไปในแนวทางเดียวกันของทีมเพื่อสร้างสิ่ง
ทีส่ มาชิกในทีมต้องการ เป็นพืน้ ฐานของการเรียนรู้
ในองค์การสมัยใหม่ นอกจากนี้การศึกษาของ
Hussein et al (2016) ที่ท�ำการศึกษาด้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในมาเลเซีย เรื่อง Learning
Organization Culture, Organizational
Performance and Organizational Innovativeness
in a Public Institution of Higher Education
in Malaysia ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้เป็น
ทีมนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีผล
สัมฤทธิ์สูงขึ้น
2.5 ด้านการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษาพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้
ครอบคลุมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาจัดท�ำแผนการจัดเก็บข้อมูลโดยการ
ประชุมปรึกษาหารือกับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านและ
น�ำมาประยุกต์ใช้ 3) สถานศึกษาสนับสนุนการน�ำ
Google เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การ
ลงทะเบียนน�ำ Google drive มาใช้จัดเก็บข้อมูล
ส่วนกลางภายในสถานศึกษา 4) สถานศึกษาสร้าง
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้เข้าถึงง่าย สะดวกต่อการน�ำ
มาใช้ และรวดเร็วต่อการรวบรวม เช่น หลักสูตร
สถานศึกษา แผนการสอนและการรวบรวมคะแนน
การสอบวัดผล 5) สถานศึกษาให้การสนับสนุน
การจัดอบรมบุคคลากรให้มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในที่มี
ความเชี่ยวชาญ 6) สถานศึกษาประชุมและรับฟัง
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบและให้ครูและ
บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบสรุปผลการด�ำเนินงาน ซึง่ เป็น
แนวทางทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล จันทร์สขุ
(2554) ที่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการความรู้และเพิ่มพูนความรู้ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt & Reynolds

(1994) เรือ่ งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง และให้มีการเก็บ ประมวล ถ่ายทอด
ข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคลและสภาพการณ์
2.6 ด้านรูปแบบทางความคิด โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษาจัดท�ำแผน PLC ส�ำหรับ
ทุกระดับชัน้ และกลุม่ สาระการเรียนรู้ 2) สถานศึกษา
จัดท�ำแผนพัฒนาสถานศึกษาและผูเ้ รียนทีเ่ กิดจาก
ประสบการณ์และความรูท้ สี่ งั่ สมมาของครู 3) สถาน
ศึกษาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของครูและ
กระตุน้ ให้ครูนำ� มาใช้พฒ
ั นานักเรียนและสถานศึกษา
ต่อไป 4) สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ครูน�ำ
เสนอแนวคิดทีเ่ กิดจากการแก้ปญ
ั หาทีผ่ า่ นมา เช่น
การแก้ปญ
ั หาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และ
น�ำวิธีการแก้ปัญหามาแบ่งปันภายในสถานศึกษา
5) สถานศึกษามอบหมายให้ครูรายงานผลจากการ
ท�ำ PLC (Professional Learning Community)
ภายในระดับสายชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้
6) ผู้อ�ำนวยการมอบอ�ำนาจให้หัวหน้าฝ่าย/ระดับ
สายชั้น ประชุมย่อยและน�ำข้อเสนอแนะของครู
มาเสนอในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของจิรประภา อัครบวร (2554) ว่าการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถเกิดความคิด ความเชื่อที่มีผล
ต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตน และพยายาม
พัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การและจะท�ำให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับฐิติพร
พิบูลย์วงศ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน
ภาค 14 ผลการศึกษาเสนอว่า บุคลากรควรน�ำ
ความรูท้ เี่ กิดจากการสัง่ สมข้อมูลและประสบการณ์
จนกลายเป็นทักษะความช�ำนาญและความสามารถ
เฉพาะบุคคลมาประมวลผล และเผยแพร่ความรู้
ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายและง่าย
ต่อการท�ำความเข้าใจ

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาแนวทาง
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 เป็นการพัฒนาแนวทางที่
เน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทั้ง 6 ด้าน เป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ท�ำการ
ศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน ควรได้น�ำไปเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนา
สถานศึกษาในชุมชน อันจะช่วยให้เป็นการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรได้อย่างเต็มที่ เพือ่ จะสร้าง
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่แท้จริงส�ำหรับชุมชน
1.1 ผลการศึกษาจากสภาพปัจจุบันของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
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โอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 และเป็นด้านทีม่ คี วามต้องการ
จ�ำเป็นในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ ดังนั้น โรงเรียนขยายโอกาสจึง
ควรพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรในการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 ในการน�ำแนวทางการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสไปใช้ โรงเรียน
ควรวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนก่อนจากนัน้
จึงน�ำแนวทางที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น เทคโนโลยี
ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาองค์กร บรรยากาศทีส่ นับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร
2.2 ควรมีการวิจยั และพัฒนารูปแบบและ
กลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ
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