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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคแ์ละความตอ้งการ

จำาเป็นในการพัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยสังเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการได้องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 6 ด้าน ได้แก่ วิสัยทัศน์
รว่ม การคดิอยา่งเปน็ระบบ บคุคลรอบรู ้รปูแบบทางความคดิ การนำาเทคโนโลยมีาใช้ และการพฒันาการ
ทำางานเป็นทีม

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำารวจสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำานวน 
341 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ปีการ
ศึกษา 2563 เครื่องมือคือแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ระยะที่ 2 สัมภาษณ์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จำานวน 2 ท่าน เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ สร้าง
แนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพปจัจบุนัการเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงาน
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เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 5 เรยีงตามความตอ้งการจำาเปน็และความตอ้งการพฒันา 
ได้ดังนี้ 1) ด้านการนำาเทคโนโลยีมาใช้ 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: การพัฒนาแนวทาง องค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาส

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 learn-
ing 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

บทนำา
การศึกษาเปน็หวัใจหลักในการพัฒนาคน

ให้มีคุณภาพ ประเทศที่ประชากรสามารถเข้าถึง 
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประเทศที่มี

ความสามารถในการแข่งขันสูง ตามท่ี Nelson 
Mandela เคยกลา่วไวว้า่ “การศกึษาคอือาวธุทีท่รง
พลังที่สุดที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้” ดังนั้น การ
พัฒนาระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำาเป็น กระทรวง
ศึกษาธิการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
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สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำาหรับคนไทย 
พฒันาคนให้มีความเปน็คนทีส่มบรูณ ์มวีนิยั ใฝรู่ม้ี
ความรู ้มทีกัษะมคีวามคิดสรา้งสรรค์มทีศันคตทิีดี่ 
รบัผดิชอบตอ่สงัคม มคุีณธรรมและจรยิธรรม (แผน
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน 
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ในอดี ตการ เข้ าศึ กษาต่ อ ระ ดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเรื่องท่ีลำาบากสำาหรับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ด้วยเหตุที่
ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศอยู่ในชนบทห่าง
ไกลโรงเรียนมัธยมศึกษา และครอบครัวส่วนใหญ่
ในชนบทมีความขาดแคลน จึงไม่สามารถส่งบุตร
หลานเขา้มาศกึษาตอ่ในโรงเรียนมธัยมใกล้บา้นได้ 
นอกจากน้ีโรงเรียนมัธยมระดับอำาเภอและจังหวัด 
ไม่สามารถรองรับจำานวนนักเรียนได้ทั้งหมด  
ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธกิารจงึเลง็เหน็วา่สำานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติมโีรงเรยีน
กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จึง
ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้สำานักงานคณะ
กรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตเิปดิสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนประถมศึกษา
ในปีการศึกษา 2534 เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ด้านการเดินทางและขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนในชนบท เพื่อให้ได้รับโอกาสการเข้า
ถึงการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการ
ศกึษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 โรงเรยีนขยายโอกาส
จึงได้ถูกตั้งขึ้นทั้งในโรงเรียนประจำาจังหวัดและ
โรงเรียนประจำาตำาบล แต่ปัจจุบันโรงเรียนขยาย
โอกาสส่วนใหญ่ถูกมองว่าขาดคุณภาพเนื่องจาก
ปัญหาด้านการขาดแคลนครู ครูโยกย้ายบ่อย ซึ่ง
การเปล่ียนแปลงด้านบุคลากรส่งผลให้ขาดความ 

ต่อเน่ืองในการทำางานทำาให้ผู้ปกครองขาดความ
เชื่อมั่นจึงไม่ส่งบุตรหลานไปเรียน ส่งผลให้มี
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษามีจำานวนน้อย 
ซึ่งเป็นเหตุให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน
น้อยเสี่ยงต่อการถูกยุบได้หากโรงเรียนไม่มีความ
สามารถในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ

การพัฒนาองค์กรให้เติบโตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นจึงเป็น
หนทางที่จะทำาให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาได้รับความไว้ใจจากชุมชน ซึ่งการจะพัฒนา
องคก์รใหเ้ตบิโตอยา่งเขม้แขง็ เกดิจากบคุลากรทีม่ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญในงานทีต่นรบัผดิชอบ การ
สนบัสนนุบคุลากรใหพ้ฒันาตนเองจงึเป็นสิง่สำาคญั 
เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การอนุญาต
ให้ไปศึกษาต่อ เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรจะ
ทำาให้องค์กรนั้นพัฒนาไปด้วย เนื่องจากความรู้ 
ทีไ่ดรั้บนัน้สามารถนำามาถา่ยทอดต่อไปยงับคุลากร
คนอื่นๆ ในองค์กรทำาให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล 
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กดิขึน้ (Fullan, 2001) แตห่าก
บุคลากรนั้นๆ ไม่ได้นำาความรู้ที่ได้ไปอบรมหรือ
เรียนต่อมาใช้ในองค์กรหรือไม่ได้มีการแบ่งปันก็
อาจทำาให้การลงทุนนั้นสูญเปล่า เมื่อบุคลากรที่
มีความรู้ความชำานาญมีการโยกย้ายส่ิงที่ได้เรียน
รู้มาจะหายไปจากองค์กรนั้น และต้องเริ่มต้นใน
การส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาการทำางานแบบนี้
ไปเรื่อยๆ เกิดเป็นความสิ้นเปลืองด้านค่าใช้จ่าย
และเวลาทีเ่สยีไป ซึง่ตรงกบัแนวคดิดา้นการพฒันา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงควรถูก 
นำามาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน

การเรยีนรูภ้ายในองคก์รเปน็สิง่สำาคญักบั
สถานที่ทำางานในปัจจุบันนี้ เนื่องจากการพัฒนา
บคุลากรในองคก์รเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็แตย่งัไมเ่พยีงพอ  
(Marsick and Watkins, 2003) ที่จะทำาให้
องค์กรพัฒนาไปยังขีดสุด แต่การเรียนรู้ร่วมกัน
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เป็นทีม มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ พูดคุย 
ร่วมกันแก้ปัญหาจะทำาให้องค์กรเดินไปข้างหน้า
และบรรลวุสิยัทศัน์ทีว่างไว ้เพราะความรูคื้อกญุแจ
แห่งความสำาเร็จที่จะทำาให้ทุกองค์กรอยู่รอดใน
ปัจจุบันนี้ องค์กรจึงต้องสนับสนุนและกระตุ้นให้
บุคลากรสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ในองค์กร (Bennett and O’Brien, 1994 
; Watkins and Marsick, 2003) และความมุ่ง
ม่ันที่จะขยายและพัฒนาขีดความสามารถของตน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร โดยองค์กร
จะสนับสนุนส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้และ
นำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือการทำางานเป็นทีม 
และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(สวุฒัน ์
จุลสุวรรณ์, 2562)

องค์กรแห่งการเรียนรู้จะทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร แนวคิดนี้ Senge 
(1990) ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ The Fifth Discipline 
ซ่ึงได้นิยามองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า คือสถานที่
ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้
อย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้า
หมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆ ที่
หลากหลายมากมายที่แต่ละคนมีอิสระที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้ 
วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน และได้เสนอวินัย 5 ประการ 
คือ การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) รูปแบบทาง
ความคดิ (Mental Model) วสิยัทศันร์ว่ม (Shared 
Vision) และการเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 
นอกจากนี้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ไดร้ะบไุวว้า่ สว่นราชการมหีนา้ทีพั่ฒนาความรู ้ 

เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำาเสมอ ดงันัน้ เพือ่ใหอ้งคก์รมคีวามสามารถใน
การแขง่ขนัและปรบัตวัตอ่สถานการณป์จัจบัุนและ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
ในยุคนี้ จึงควรพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาขอนแก่นเขต 5 จดัต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 สำานักงานตั้งอยู่ที่อำาเภอชุมแพ 
จงัหวัดขอนแกน่ โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิาร
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหแ้กป่ระชากรในวยัเรยีน
ของพื้นที่บริการ 7 อำาเภอภายในจังหวัดขอนแก่น 
ไดแ้ก ่อำาเภอชุมแพ อำาเภอหนองเรอื อำาเภอภูเวียง 
อำาเภอเวียงเก่า อำาเภอสีชมพู อำาเภอหนองนาคำา 
และอำาเภอภผูามา่น โดยดแูลโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นสงักดั
ทั้งหมดจำานวน 260 โรงเรียน เปิดโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาจำานวน 71 โรงเรียน เพื่อให้
นกัเรยีนทีม่ปีญัหาดา้นความบกพรอ่งในการเรยีนรู ้
และขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับได้ แต่ปัญหาที่พบในโรงเรียนขยาย
โอกาสทีเ่ปน็ปญัหาสำาคญัและส่งผลตอ่การจดัการ
เรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน ได้แก่ การ
ขาดแคลนคร ูการโยกยา้ย และการเกษยีณครแูละ
บคุลากรเปน็ประจำา การเปลีย่นแปลงดา้นบคุคลา
กรทำาใหข้าดความตอ่เนือ่งในการทำางานและทำาให้
เกดิการสญูเสยีความรูจ้ากบคุลากรนัน้ๆ และการ
จะไดต้ำาแหนง่บคุลากรมาแทนทีน่ัน้ใชเ้วลานานสง่
ผลต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเกิดความ
ล่าช้า การแก้ปัญหาโดยทั่วไปจึงต้องส่งบุคลากร
เข้าเรียนรู้งานใหม่ทุกครั้ง ซึ่งทำาให้เสียเวลาและ
ทรัพยากรในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใหม่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรภายในโรงเรียน 
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียน
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รู้เพื่อทำาให้บุคลากรในโรงเรียนได้เกิดการแลก
เปลีย่น แบ่งปนั เรียนรูร้ว่มกนั และพัฒนาโรงเรยีน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จากสภาพและปัญหาดัง
กล่าวจึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 และ
พัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 5 เพือ่นำาผลการ
วจิยัไปใชเ้ปน็แนวทางใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารไดน้ำาไปเปน็แนวทางในการพัฒนาสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง

ประสงค์และความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
แนวทางการเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน
ขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  

มีการดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่	1	สำ�รวจสภ�พปัจจุบัน	สภ�พ
ที่พึงประสงค์ก�รพัฒน�แนวท�งก�รเป็นองค์กร
แห่งก�รเรียนรู้ของโรงเรียนขย�ยโอก�สสังกัด
สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�
ขอนแก่นเขต	5

1.	ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 73 คน และครูผู้สอนในสถาน
ศึกษา จำานวน 954 คน ในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 จำานวน 71 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
1,027 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 63 คน และครูผู้สอน จำานวน 
278 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 
ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 341 คน กำาหนด
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยเทียบจำานวนจากตาราง 
Krejcie and Morgan (1970) ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น

2.	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ช้เปน็แบบสอบถามมลีกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านสถานภาพ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาแนวทางการ
เปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท โดยใช้ค่าความคิดเห็น
มากที่สุด ถึงน้อยที่สุด

2.1 การสร้างและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ
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ผู้ วิ จั ยนำ าแบบสอบถามฉบับร่ างให้  
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของข้อคำาถาม โดยใช้เทคนิค IOC โดย
คัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.6-1.0

ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ประกอบด้วย 
1) รศ.ดร. ทรงศกัดิ ์ภูสอีอ่น 2) ดร.วฒุชัิย วรครบรีุ 
3) นายพลกฤษณ ศึกษา 4) นายสมชาย โพธิ์ศรี 
5) นางสาวสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์

ผู้วิจัยหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดย 1) นำา 
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว นำาไปทดลองใช้กับ 
ผู้บริหารและครูวิชาการที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน แล้วจัดทำาแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์และนำาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.2.1 ผู้วิจัยดำาเนินการทำาหนังสือ
จากคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
ถึงผู้อำานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เพื่อขออนุญาต และอำานวย
ความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5

 2 .2 .2 นำ าแบบสอบถาม และ 
คิวอาร์โค้ด (QR code) พร้อมหนังสือขอความ
รว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม จดัส่งไปยังสถาน
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 และระบบรับส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์

2.3 การจัดกระทำาและการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการดังต่อไปนี้

1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ดังนี้

 ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลู
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ระยะที่	 2	 สัมภ�ษณ์ผู้บริห�รสถ�น
ศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	 สร้�ง
แนวท�งและประเมนิแนวท�งก�รพฒัน�ก�รเปน็
องค์กรแห่งก�รเรียนรู้ของโรงเรียนขย�ยโอก�ส
สงักดัสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�
ขอนแก่นเขต	5

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหน่วยงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแนวทางการ
เปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5

1. 	 เครื่ องมือที่ ใช้ ในก�รวิ จั ย  คือ
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยการประเมนิความเหมาะสมและเปน็ไปไดข้อง
แนวทาง

2.	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ วิ จั ย ขอหนั งสื อ ราชการขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต้นสังกัด 
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ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดส่งเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง

3.	ก�รจดักระทำ�ขอ้มูลและก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูล

ผู้วิจัย นำาข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยกำาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 35) จากระดับ 
มากที่สุดถึงน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
การเป็นบุคคลรอบรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ การ
พฒันาการเรยีนรูข้องทีม รปูแบบทางความคดิ และ
การนำาเทคโนโลยีมาใช้ ตามลำาดับ

2. ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การ
เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ 
ทั้ง 6 ด้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี การนำาเทคโนโลยีมาใช้ การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วม การคิดอย่างเป็นระบบ รูปแบบทางความคิด 
การเป็นบุคคลรอบรู้ การพัฒนาการเรียนรู้ของทีม 
ตามลำาดับ

3. ผลการศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ของ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่นเขต 5 ค่า PNI
modified

 มีค่าเท่ากับ 0.263 
ดา้นทีม่คีวามตอ้งการจำาเปน็ปรบัปรงุมากทีส่ดุ คอื 
ด้านการนำาเทคโนโลยีมาใช้

4. แนวทางการเปน็องคก์รแห่งการเรยีนรู้
ของโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 5 ตามความ
ต้องการจำาเป็น ดังนี้ ด้านการนำาเทคโนโลยีมาใช้ 
ดา้นการคดิอย่างเปน็ระบบ ดา้นรปูแบบทางความ
คดิ ดา้นการสร้างวิสยัทศันร่์วม ดา้นการเปน็บคุคล
รอบรู้ และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของทีม 

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ

เปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่เขต 5 สามารถนำามาอภปิรายผล ไดด้งันี้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา
แนวทางการเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน
ขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

1.1 ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบัน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้  
1) การสรา้งวสิยัทศันร์ว่ม 2) การเปน็บคุคลรอบรู ้
3) การคดิอย่างเปน็ระบบ 4) การพฒันาการเรยีนรู ้
ของทีม 5) รูปแบบทางความคิด และ 6) การนำา
เทคโนโลยีมาใช้ ทั้งนี้ เพราะว่าพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำาหนดไว้ว่าส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้
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องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและปรับตัว
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ นอกจากนี้  
ตามพระราชบัญญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งมุ่งเน้น
การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยไปสู่
สงัคมแหง่การเรยีนรูโ้ดยใหป้ระชาชนคนไทยไดรั้บ
โอกาสทีเ่ทา่เทียมกันทางการศกึษา เปน็การพัฒนา
คนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและนำาไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้กล่าวไว้ว่าเพื่อ
ใหค้นไทยเปน็แรงขบัเคลือ่นในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าและทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ
ขึ้น ซึ่งผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้มีการดำาเนิน
งานเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ ดา้นการเปน็บคุคลรอบรู ้ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ของทีม ด้านการนำาเทคโนโลยี
มาใช้ ด้านรูปแบบทางความคิด พบว่าทุกด้านมี
การดำาเนินการอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ นฤมล จันทร์สุข (2554) เรื่อง 
รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล พบว่าสภาพ
ปัจจุบันของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วทิยาลยัพยาบาลอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ ณัชชา บุญประไพ (2559) ได้ทำาการ
วจิยัความสมัพนัธร์ะหวา่งองค์กรแห่งการเรียนรู้กบั
ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน

1.2 ผลการศึกษาพบว่าสภาพที่พึง
ประสงคก์ารเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน
ขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ย
ได้ ดังนี้ 1) ด้านการนำาเทคโนโลยีมาใช้ 2) ด้าน
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 3) ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ 4) ด้านรูปแบบทางความคิด 5) ด้านการ
เปน็บคุคลรอบรู ้6) ดา้นการพฒันาการเรยีนรูข้อง
ทมี ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รหิารและครมูคีวามประสงค์
ใหโ้รงเรยีนมกีารจดัระบบองคก์รใหเ้ปน็องคก์รแหง่
การเรียนรู้ตามองค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
จากเอกสารและตำาราวิชาการจากนักวิชาการทั้ง
ไทยและต่างประเทศ ทั้ง 6 ด้าน โดยด้านที่ได้
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการนำาเทคโนโลยีมา
ใช้ เน่ืองจากโรงเรียนขยายโอกาสส่วนใหญ่ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 ยังไม่สามารถนำาเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการทำางาน จัดเก็บข้อมูล หรือแบ่งปัน
ข้อมูลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำา 
Google เขา้มาชว่ยเหลอืการจดัการเรยีนการสอน 
หรือการรวบรวมข้อมูลภายในสถานศึกษาเพื่อให้
ครูและบุคคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ของทีม ผลการศึกษาสอดคล้อง
กับการศึกษาของ 

1.3 ผลการศึกษาพบว่าความต้องการ
จำาเป็นแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 5 โดยเรียงลำาดบั
ตามความต้องการจำาเป็นได้ดังนี้ 1) ด้านการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ 2) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
3) ด้านรูปแบบทางความคิด 4) ด้านการสร้าง
วิสัยทศันร์ว่ม 5) ด้านการเปน็บคุคลรอบรู ้และ 6) 
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ดา้นการพฒันาการเรียนรูข้องทมี ซึง่โรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน่เขต 5 ด้านทีม่คีวามต้องการจำาเปน็
ทีจ่ะตอ้งเรง่พฒันา สอดคลอ้งกบัฐิตพิร พิบลูย์วงศ ์ 
(2559) และ สุมัชฌา ปารัคมาตย์ (2557) และ
สอดคล้องตามที่ Fulmer and Key (1998) ได้
กล่าวไว้ว่าในองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้อยู่
เสมอของบุคคลเป็นรากฐานสำาคัญในการขยาย
ขีดความสามารถให้เช่ียวชาญมากขึ้น เพราะ
องค์กรต้องก้าวทันคู่แข่งและก้าวล้ำาคู่แข่ง ต้อง
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อทำา ให้องค์กร
มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้และความสามารถ
ของบุคลากรทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

จากผลการศึกษาความต้องการจำาเป็น
แนวทางการเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน
ขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 สามารถนำามา
อภิปรายเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้าน
การนำาเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระบุไว้ว่า  
รัฐต้องจัดการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์สำาหรับการ
ศึกษามีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และ 
ผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการผลติ รวมทัง้การใช้
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มคีณุภาพและประสทิธภิาพ 
ดา้นการคิดอยา่งเปน็ระบบ เนือ่งจากโรงเรยีนควร
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการคิด
อยา่งมเีหตผุลและมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา
อย่างมีระบบ สอดคล้องกับ จิรประภา อัครบวร 
(2554) ที่กล่าวว่า โรงเรียนควรพัฒนาบุคคลให้
มคีวามสามารถในความคดิเชงิระบบ คือ สามารถ

คิด อธิบายและทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ ทำาให้สร้างความเปล่ียนแปลง
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
ด้านรูปแบบทางความคิด เนื่องจากผู้อำานวยการ
โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำาความ
รู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พฒันาเปน็แนวคิดของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม (2560) 
ที่ทำาการศึกษาการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียน
ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร ผล
วิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพด้านความคิดและ
ความเปน็เลศิสว่นบคุคล สง่เสรมิกระบวนการและ
การดำาเนินการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม เนื่องจาก
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนควรเปดิโอกาสและสนบัสนนุ
ให้ครูและบุคลากรรับรู้และเข้าใจเป้าหมายการ
ทำางาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการทำางาน
ร่วมกัน เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั ตามที ่Senge (1990) ไดก้ลา่วไวว้า่การ
กำาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน มีความเข้าใจ
และมองเห็นภาพในอนาคตที่หลายๆ คนยึดมั่น 
อย่างจริงจังที่จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ จิรประภา  
อคัรบวร (2554) ไดก้ลา่วถงึการกำาหนดวสิยัทศัน์
ร่วม ว่าบุคลากรใหญ่ขององค์การควรร่วมกำาหนด
ดว้ย ซึง่จะเปน็ภาพความคดิขององค์การในอนาคต 
เสมือนให้ทุกคนมีฝันร่วมกัน ด้านการเป็นบุคคล
รอบรู้ เนื่องจากควรมีการสนับสนุนและกระตุ้น
ครูและบุคลากรในองค์กรให้ความสำาคัญกับการ
เรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใฝ่หา
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของตนเองให้ไปสู่จุดหมายและความสำาเร็จที่ได้
กำาหนดไว้ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารภายในสถาน
ศึกษา การเรียนรู้และเข้าใจความคิดของแต่ละ
บุคคลในสถานศึกษา มีส่วนสร้างและถ่ายโอน
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ความรู้ภายในสถานศึกษา การนำาประสบการณ์
มาแลกเปลี่ยนและร่วมกันแก้ปัญหา ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ของทีม เนื่องจากผู้อำานวยการ
โรงเรียนควรพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของ
ครูและบุคลากร มีการประสานความร่วมมือใน
การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในสถาน
ศึกษา ชุมชน และศูนย์เครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ 
Bennett and O’Brien (1994) เสนอไว้วา่องค์กร
แห่งการเรียนรู้หาวิธีที่จะกระตุ้นพนักงานแต่ละ
คนให้พัฒนาตนเองขณะเดียวกันก็สนับสนุนการ
พัฒนาทั้งทีมด้วย

2. จากผลการวจัิยพบวา่แนวทางการเปน็
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 คือ

2.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษาร่วมปรึกษาหารือเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤตและโอกาส 
(SWOT) 2) ผู้อำานวยการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร นำาผลจากการทำา SWOT ร่วมกันมา
กำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สพฐ. 3) สถานศกึษาเปดิโอกาสใหค้รแูละบคุลากร
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเรียนรู้ร่วมกัน 4) สถาน
ศกึษามีการแบ่งหนา้ทีก่ารทำางานใหต้รงตามความ
สามารถและความเหมาะสม 5) สถานศึกษาจัด
ประชุมโดยให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมและนำา
เสนอสรุปผลการดำาเนินงาน ซึ่งแนวทางที่ได้นี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (1996) 
ท่ีกล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นแรงผลักดัน
ให้การปฏิบัติงานมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีเจตจำานง 
อย่างผูกพันบนพื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา 
ความคิด ความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีการ
ร่วมกันทำากิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด 

และยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ จิรประภา  
อัครบวร (2554) กล่าวถึงการกำาหนดวิสัยทัศน์
ร่วม ว่าบุคลากรใหญ่ขององค์การควรร่วมกำาหนด
ดว้ย ซึง่จะเปน็ภาพความคดิขององค์การในอนาคต 
เสมอืนให้ทกุคนมฝีนัรว่มกนั เปน็ฝนัทีป่รารถนาจะ
ใหเ้กดิขึน้จรงิ ทกุคนจะตอ้งทุม่เทแรงกายในการก
ระทำาให้เกิดข้ึน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เริ่มเรียนรู้ ทดลอง  
สิ่งใหม่ๆ ของคนในองค์การเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

2.2 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดย
มีแนวทาง 1) ผู้อำานวยการประชุมคณะครูและ
บุคลากรเพื่อปรึกษาหารือ 2) ผู้อำานวยการ ครู
และบุคลากรรวบรวมปัญหาต่างๆ ท่ีพบภายใน
สถานศึกษาเพื่อนำามาจัดทำาแผนการแก้ปัญหา  
3) สถานศึกษาให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการทำางานแก่
บุคลากรภายในสถานศึกษา 4) สถานศึกษา 
สง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เก่ียวกับปญัหาตา่งๆ 
ที่ประสบภายในสถานศึกษา และร่วมกันคิดหาวิธี
ในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น 5) สถานศึกษา
จัดประชุมเพื่อระดมความคิดของครูโดยใช้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นประเด็นสำาคัญในการ
ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
6) สถานศกึษาจดัทำารายงานผลการแกป้ญัหาและ
รวบรวมสรุปผลเป็นรายปี แนวทางนี้ได้สอดคล้อง
กับ Senge (1990) ซึ่งพูดถึงบุคลากรในองค์กร
ที่มีการคิดอย่างเป็นระบบจะสามารถมองเห็น
วิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็น
ไปต่างๆ ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของสรรพสิ่ง
และเหตุการณ์ต่างๆ และสอดคล้องกับ นิชนันทร์  
บุญสา (2557) ในเรื่องการมองภาพและความ
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยรวมจะทำาให้สามารถ
มองเห็นเหตุการณ์ท่ีซับซ้อนได้ชัดเจนข้ึนถูกนำา
มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และงานวิจัยของ  
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เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม (2560) ได้ทำาการ
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนของ
วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร ได้
สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
และความเป็นเลิศส่วนบุคคลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

2.3 ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษามอบหมายฝ่ายบุคคล
หรือผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์การจัดการอบรม
อยู่เสมอ 2) สถานศึกษานำาเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้อำานวยการ ครูและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
ความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
3) สถานศกึษาสนบัสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรใน
สถานศกึษาไปศกึษาดูงานตามสาขางานหรอืสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง 4) สถานศึกษา
จัดประชุมเพื่อให้ครูและบุคลากรขยายผลและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในสถานศึกษาโดยนำาปัญหา
ที่มีอยู่ในโรงเรียนเป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 5) สถานศึกษาสนับสนุนและกระตุ้นให้
ครมูวีทิยฐานะทีสู่งขึน้เพ่ือใหค้รนูำาองค์ความรูท้ีไ่ด้
จากผลงานการทำาวิทยฐานะมาพัฒนาสถานศกึษา
ต่อไป 6) สถานศึกษามอบหมายให้ครูรายงาน
ผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนทุกปีการศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวภาคณ์ เชาวนะสิ
ริยธรรม (2560) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
สูอ่งคก์รแห่งการเรยีนของวทิยาลยัชุมชนเมอืงแหง่
กรุงเทพมหานคร ได้พบปญัหาของการเปน็องค์กร
แห่งการเรียนรู้ จึงได้เสนอว่าองค์กรควรปรับปรุง
บรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแสดง
ความคดิเหน็ในมมุมองทีห่ลากหลาย ซึง่สอดคลอ้ง
กับที ่Gavin (1993) เคยกลา่วไวว้า่ หากองค์กรนำา

ความรู้ที่ได้จากบุคคลในองค์กรและหาวิธีจัดการ
องค์ความรู้นั้นอย่างเป็นระบบ การถ่ายโอนความ
รู้ที่เกิดขึ้นจะถูกนำามาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ต่อ
ไปภายในองค์กร

2.4 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของทีม 
โดยมีแนวทาง 1) ทำาสถานศึกษาจัดทำาแผนการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง 2) สถานศึกษาจัดทำาแผนกิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรในสถานศึกษา 3) ผู้อำานวยการมอบ
หมายผูม้อีำานาจในการจดัทมีงานทีท่ำางานรว่มกนั
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 4) ผู้อำานวยการมอบหมาย
งานใหค้รแูละบคุลากรตามความถนดัและส่งเสรมิ
ใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัภายในทมี 5) สถานศกึษา
จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับครูและบุคลากร
เกี่ยวกับปัญหาที่พบและสรุปผลการดำาเนินงาน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพร นิยมศรีสม
ศักดิ์ (2555) เสนอแนวทางการบริหารจัดการทีม
งานวา่ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนควรเสรมิแรงสมาชกิให้
เรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  และตอ้งสอดคลอ้ง
กับนโยบาย กระบวนการและระบบงานของ
โรงเรียน เช่นเดียวกับที่ Senge (1990) ได้สรุป
ไว้ว่าการเรียนรู้ของทีมเป็นกระบวนการพัฒนา
และปรับให้ดำาเนินไปในแนวทางเดียวกันของทีม
เพ่ือสร้างสิ่งที่สมาชิกในทีมต้องการ เป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ในองค์การสมัยใหม่ นอกจากนี้
การศึกษาของ Hussein et al., (2016) ที่ทำาการ
ศึกษาด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ในมาเลเซีย  
เรื่อง Learning Organizat ion Culture,  
Organizational Performance and Organizational  
Innovativeness in a Public Institution of Higher 
Education in Malaysia ผลการศึกษาพบว่า 
การเรียนรู้เป็นทีมนั้นเป็นสิ่งสำาคัญที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
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2.5 ด้านการนำาเทคโนโลยีมาใช้ โดย
มีแนวทาง 1) สถานศึกษาพัฒนาระบบ Wi-Fi  
ให้ครอบคลุมและสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 2) สถานศกึษาจดัทำาแผนการจดัเกบ็
ข้อมูลโดยการประชุมปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านและนำามาประยุกต์ใช้ 3) สถานศึกษา
สนบัสนนุการนำา Google เข้ามาช่วยในการจดัเกบ็ 
ข้อมูล เช่น การลงทะเบียนนำา Google drive 
มาใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางภายในสถานศึกษา  
4) สถานศึกษาสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ให้เข้าถึง
ง่าย สะดวกต่อการนำามาใช้ และรวดเร็วต่อการ
รวบรวม เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน
และการรวบรวมคะแนนการสอบวัดผล 5) สถาน
ศกึษาให้การสนับสนนุการจดัอบรมบคุคลากรใหม้ี
สมรรถนะดา้นการใช้เทคโนโลยีในสถานศกึษาโดย
บุคลากรภายในทีม่คีวามเช่ียวชาญ 6) สถานศกึษา
ประชุมและรับฟังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่
พบและให้ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบสรุปผล
การดำาเนินงาน ซ่ึงเปน็แนวทางทีส่อดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ นฤมล จันทร์สุข (2554) ที่ควรมุ่งเน้น
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้และ
เพ่ิมพนูความรู ้นอกจากนียั้งสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ Marquardt & Reynolds (1994) เรื่องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และ
ให้มีการเก็บ ประมวล ถ่ายทอดข้อมูลกันได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและ
สภาพการณ์ 

2.6 ด้านรูปแบบทางความคิด โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษาจัดทำาแผน PLC สำาหรับ
ทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) สถาน
ศึกษาจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนที่
เกิดจากประสบการณ์และความรู้ท่ีสั่งสมมาของ
ครู 3) สถานศึกษาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

ของครูและกระตุ้นให้ครูนำามาใช้พัฒนานักเรียน
และสถานศึกษาต่อไป 4) สถานศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูนำาเสนอแนวคิดที่เกิดจากการแก้
ปัญหาที่ผ่านมา เช่น การแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน และนำาวิธีการแก้ปัญหา
มาแบ่งปันภายในสถานศึกษา 5) สถานศึกษา 
มอบหมายให้ครูรายงานผลจากการทำา PLC 
(Profess iona l Learn ing Communi ty)  
ภายในระดับสายชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6) ผู้อำานวยการมอบอำานาจให้หัวหน้าฝ่าย/ระดับ
สายชัน้ ประชมุยอ่ยและนำาขอ้เสนอแนะของครมูา
เสนอในทีป่ระชมุใหญ่ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
จริประภา อคัรบวร (2554) วา่การพฒันาบคุลากร
ให้สามารถเกิดความคิด ความเช่ือที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจและการกระทำาของตน และพยายาม
พัฒนารูปแบบความคิดความเช่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การและจะทำาให้เป็น
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และยงัสอดคลอ้งกบั ฐติพิร 
พิบูลย์วงศ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
เปน็องคก์รแห่งการเรยีนรูข้องธนาคารออมสนิภาค 
14 ผลการศึกษาเสนอว่า บุคลากรควรนำาความรู้
ที่เกิดจากการสั่งสมข้อมูลและประสบการณ์ จน
กลายเป็นทักษะความชำานาญและความสามารถ
เฉพาะบุคคลมาประมวลผล และเผยแพร่ความรู้ 
ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายและง่าย 
ต่อการทำาความเข้าใจ

ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

การวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาแนวทาง
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 เป็นการพัฒนาแนวทางที่



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 320 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

เนน้การพฒันาองค์กรให้เปน็องค์กรแหง่การเรยีนรู ้
ท้ัง 6 ด้าน เป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ทำาการ
ศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่เขต 5 รวมทัง้คณะกรรมการสถานศกึษา 
ชุมชน ควรได้นำาไปเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนา
สถานศึกษาในชุมชน อันจะช่วยให้เป็นการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรได้อย่างเต็มที่ เพ่ือจะ
สรา้งและพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้ที่แท้จริงสำาหรับชุมชน

1.1 ผลการศึกษาจากสภาพปัจจุบัน
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 และเป็นด้านที่มี
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนามากที่สุด คือ 
ด้านการนำาเทคโนโลยีมาใช้ ดังนั้น โรงเรียนขยาย

โอกาสจงึควรพฒันาสมรรถนะบคุคลากรในการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2 ในการนำาแนวทางการเปน็องคก์รแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสไปใช้ โรงเรียน
ควรวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนก่อนจาก
นั้นจึงนำาแนวทางที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้

2.	ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผล
ตอ่การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้เชน่ เทคโนโลยทีี ่
สง่ผลตอ่การพฒันาองคก์ร บรรยากาศทีส่นบัสนนุ
ให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร

2.2 ควรมกีารวจิยัและพฒันารปูแบบและ
กลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ 
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