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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพท่ีพึงประสงค์และความต้องการ
จ�าเป็นในการพฒันาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 5 2) เพ่ือพฒันาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน
ขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยสังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎขีองนกัวชิาการได้องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรยีนรู ้ม ี6 ด้าน ได้แก่ วสัิยทศัน์ร่วม การคดิอย่าง
เป็นระบบ บุคคลรอบรู้ รูปแบบทางความคิด การน�าเทคโนโลยีมาใช้ และการพัฒนาการท�างานเป็นทีม

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส�ารวจสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ�านวน 
341 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ปีการ
ศึกษา 2563 เครื่องมือคือแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ระยะที่ 2 สัมภาษณ์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จ�านวน 2 ท่าน เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์  
สร้างแนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพปัจจบัุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 เรียงตามความต้องการจ�าเป็นและความต้องการพัฒนา 
ได้ดังนี้ 1) ด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 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
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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

บทนำา

การศึกษาเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ ประเทศที่ประชากรสามารถเข้า
ถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประเทศท่ี
มีความสามารถในการแข่งขันสูง ตามที่ Nelson 
Mandela เคยกล่าวไว้ว่า “การศกึษาคอือาวธุทีท่รง
พลังที่สุดที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้” ดังนั้น การ
พัฒนาระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น กระทรวง
ศึกษาธิการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สร้างโอกาสทางการศกึษาให้คนไทยได้เรยีนรูต้ลอด
ชวีติมุง่สร้างคณุภาพชีวติทีด่สี�าหรบัคนไทย พฒันา
คนให้มคีวามเป็นคนท่ีสมบรูณ์ มีวินยั ใฝ่รูม้คีวามรู้  

มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี  
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  
(แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นแรง 
ขับเคล่ือนในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ในอดตีการเข้าศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 เป็นเรื่องที่ล�าบากส�าหรับประชาชนที่อาศัย 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเหตุที่ประชากรกลุ่มใหญ่ 
ของประเทศอยูใ่นชนบทห่างไกลโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
และครอบครวัส่วนใหญ่ในชนบทมคีวามขาดแคลน 
จงึไม่สามารถส่งบตุรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรยีน
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มัธยมใกล้บ้านได้ นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมระดับ
อ�าเภอและจงัหวดั ไม่สามารถรองรับจ�านวนนกัเรียน
ได้ทัง้หมด ดังนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารจงึเล็งเหน็ว่า
ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ
มโีรงเรยีนกระจดักระจายอยู่ทัว่ทกุภาคของประเทศ 
จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ส�านักงานคณะ
กรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตเิปิดสอนระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนประถมศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2534 เพื่อให้เกิดความสะดวกด้าน 
การเดินทางและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ 
ผู้เรียนในชนบท เพื่อให้ได้รับโอกาสการเข้าถึง 
การศกึษาภาคบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารศกึษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 โรงเรียนขยายโอกาสจึงได้
ถูกตั้งขึ้นทั้งในโรงเรียนประจ�าจังหวัดและโรงเรียน
ประจ�าต�าบล แต่ปัจจบุนัโรงเรยีนขยายโอกาสส่วน
ใหญ่ถูกมองว่าขาดคุณภาพเนือ่งจากปัญหาด้านการ
ขาดแคลนครู ครูโยกย้ายบ่อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากรส่งผลให้ขาดความต่อเน่ืองในการ
ท�างานท�าให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นจึงไม่ส่ง
บุตรหลานไปเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนในระดับ 
ชัน้มธัยมศึกษามจี�านวนน้อย ซึง่เป็นเหตใุห้โรงเรยีน
ขยายโอกาสที่มีนักเรียนน้อยเสี่ยงต่อการถูกยุบได้
หากโรงเรยีนไม่มีความสามารถในการพฒันาองค์กร
ให้เป็นที่ยอมรับ

การพฒันาองค์กรให้เตบิโตและทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็นัน้จึงเป็นหนทาง
ท่ีจะท�าให้โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาได้รบั
ความไว้ใจจากชุมชน ซึ่งการจะพัฒนาองค์กรให้
เติบโตอย่างเข้มแข็ง เกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชีย่วชาญในงานทีต่นรบัผดิชอบ การสนบัสนนุ
บคุลากรให้พฒันาตนเองจงึเป็นสิง่ส�าคญั เช่น การ
ส่งบคุลากรเข้ารบัการอบรม การอนุญาตให้ไปศกึษา
ต่อ เป็นต้น การพฒันาบคุลากรจะท�าให้องค์กรนัน้
พฒันาไปด้วย เนือ่งจากความรูท้ีไ่ด้รบันัน้สามารถ
น�ามาถ่ายทอดต่อไปยงับคุลากรคนอืน่ๆ ในองค์กร
ท�าให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เกดิขึน้ (Fullan, 2001) แต่หากบคุลากรนัน้ๆ ไม่ได้
น�าความรูท้ีไ่ด้ไปอบรมหรอืเรยีนต่อมาใช้ในองค์กร
หรือไม่ได้มีการแบ่งปันก็อาจท�าให้การลงทุนน้ัน 
สูญเปล่า เมื่อบุคลากรท่ีมีความรู้ความช�านาญมี
การโยกย้ายสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจะหายไปจากองค์กร
นั้น และต้องเร่ิมต้นในการส่งบุคลากรเข้าอบรม
พัฒนาการท�างานแบบนี้ไปเรื่อยๆ เกิดเป็นความ
สิ้นเปลืองด้านค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีเสียไป ซึ่งตรง
กับแนวคิดด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้จึงควรถูกน�ามาใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียน

การเรียนรู้ภายในองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญกับ
สถานที่ท�างานในปัจจุบันน้ี เน่ืองจากการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นแต่ยังไม่เพยีงพอ  
(Marsick and Watkins, 2003) ทีจ่ะท�าให้องค์กร
พัฒนาไปยังขีดสุด แต่การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุย ร่วมกัน 
แก้ปัญหาจะท�าให้องค์กรเดนิไปข้างหน้าและบรรลุ
วสิยัทศัน์ทีว่างไว้ เพราะความรูค้อืกุญแจแห่งความ
ส�าเร็จที่จะท�าให้ทุกองค์กรอยู่รอดในปัจจุบันนี้ 
องค์กรจงึต้องสนบัสนนุและกระตุน้ให้บคุลากรสร้าง
บรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูใ้นองค์กร 
(Bennett and O’Brien, 1994 ; Watkins and 
Marsick, 2003) และความมุ่งมั่นที่จะขยายและ
พัฒนาขีดความสามารถของตนผ่านกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์กร โดยองค์กรจะสนับสนุนส่งเสริม
การประยุกต์ใช้ความรู้และน�าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือการท�างานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์, 2562)

องค์กรแห่งการเรยีนรูจ้ะท�าให้เกดิการเรยีนรู ้
ร่วมกันภายในองค์กร แนวคิดนี้ Senge (1990) 
ได้เขียนไว้ในหนังสือ The Fifth Discipline ซึ่งได้
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นิยามองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า คือสถานที่ซึ่งทุก
คนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อ
เนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย
มากมายทีแ่ต่ละคนมอีสิระทีจ่ะสร้างแรงบนัดาลใจ 
และเป็นทีซ่ึง่ทกุคนต่างเรียนรู้วธิกีารเรียนรู้ร่วมกัน 
และได้เสนอวินัย 5 ประการ คือ การคิดอย่างเป็น
ระบบ (System Thinking) บคุคลรอบรู้ (Personal 
Mastery) รูปแบบทางความคิด (Mental Model) 
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และการเรียนรู้
ของทีม (Team Learning) นอกจากนี้ในพระราช
กฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การบรหิารกจิการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ได้ระบุไว้ว่า ส่วน
ราชการมหีน้าทีพ่ฒันาความรู้ เพือ่ให้มีลกัษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ ดังนั้น เพื่อ
ให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและปรับ
ตวัต่อสถานการณ์ปัจจบุนัและการเปลีย่นแปลงใน
อนาคตท่ีเกดิขึน้อย่างรวดเร็วในยคุนี ้จึงควรพฒันา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาขอนแก่นเขต 5 จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ส�านักงานตั้งอยู่ที่อ�าเภอชุมแพ 
จงัหวดัขอนแก่น โดยมีหน้าทีร่บัผิดชอบการบรหิาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียน
ของพื้นที่บริการ 7 อ�าเภอภายในจังหวัดขอนแก่น 
ได้แก่ อ�าเภอชมุแพ อ�าเภอหนองเรือ อ�าเภอภเูวยีง 
อ�าเภอเวียงเก่า อ�าเภอสีชมพู อ�าเภอหนองนา
ค�า และอ�าเภอภูผาม่าน โดยดูแลโรงเรียนที่อยู่ใน
สังกัดทั้งหมดจ�านวน 260 โรงเรียน เปิดโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจ�านวน 71 โรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านความบกพร่องใน
การเรียนรู้และขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้ารับ
การศกึษาภาคบงัคบัได้ แตปั่ญหาที่พบในโรงเรยีน
ขยายโอกาสที่เป็นปัญหาส�าคัญและส่งผลต่อการ

จดัการเรยีนการสอนและการบรหิารโรงเรยีน ได้แก่ 
การขาดแคลนครู การโยกย้าย และการเกษียณครู 
และบคุลากรเป็นประจ�า การเปลีย่นแปลงด้านบคุคล
ากรท�าให้ขาดความต่อเนือ่งในการท�างานและท�าให้
เกิดการสูญเสียความรู้จากบุคลากรนั้นๆ และการ
จะได้ต�าแหน่งบุคลากรมาแทนที่นั้นใช้เวลานาน 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเกิด 
ความล่าช้า การแก้ปัญหาโดยทั่วไปจึงต้องส่ง
บุคลากรเข้าเรียนรู้งานใหม่ทุกคร้ัง ซึ่งท�าให้เสีย
เวลาและทรัพยากรในการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมใหม่ทีมี่การเปลีย่นแปลงด้านบุคลากรภายใน
โรงเรยีน การพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู้เพือ่ท�าให้บคุลากรในโรงเรยีนได้เกดิการแลก
เปลีย่น แบ่งปัน เรยีนรูร่้วมกนั และพฒันาโรงเรยีน
ร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง จากสภาพและปัญหาดงักล่าว 
จึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาสภาพปัจจุบันของ 
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 5 และพัฒนา
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 เพ่ือน�าผลการวิจัย
ไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบรหิารได้น�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาสูก่าร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงค์และความต้องการจ�าเป็นในการพฒันา
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

2. เพือ่พัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู ้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) มกีารด�าเนนิการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 สำ�รวจสภ�พปจัจบุนั สภ�พ
ทีพ่งึประสงคก์�รพัฒน�แนวท�งก�รเปน็องคก์ร
แหง่ก�รเรียนรู้ของโรงเรยีนขย�ยโอก�สสงักดั
สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�
ขอนแก่นเขต 5

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จ�านวน 73 คน และครผููส้อนในสถานศึกษา จ�านวน 
954 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 
จ�านวน 71 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,027 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จ�านวน 63 คน และครูผู้สอน จ�านวน 278 
คน ในโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 5 ปีการศึกษา 
2563 รวมทั้งสิ้น 341 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเทียบจ�านวนจากตาราง Krejcie and 
Morgan (1970) ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling)

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถามมลีกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออก
เป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัด้านสถานภาพ

 ตอนที ่2 แบบสอบถามสภาพปัจจบุนั
และสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาแนวทางการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert, Rating Scale) 
โดยใช้ค่าความคิดเห็นมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด

2.1 การสร้างและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ

ผู้วิจยัน�าแบบสอบถามฉบับร่างให้ผู้เชีย่วชาญ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของข้อค�าถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index of  
Item-Objective Congruence) โดยคัดเลือก 
ข้อค�าถามทีม่ค่ีาดชันคีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.6-1.0

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย 
1) รศ.ดร. ทรงศักดิ ์ภสีูอ่อน 2) ดร.วุฒชิยั วรครบรุี 
3) นายพลกฤษณ ศึกษา 4) นายสมชาย โพธิ์ศรี 
5) นางสาวสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์

ผู้วิจัยหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดย 1) น�า
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและผ่านการพจิารณาจากอาจารย์ทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์แล้ว น�าไปทดลองใช้กับผู้บริหารและ 
ครูวิชาการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน 
แล้วจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน�าไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.2.1 ผูว้จิยัด�าเนนิการท�าหนงัสอืจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึง 
ผูอ้�านวยการเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 เพือ่ขออนญุาต และอ�านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 2.2.2 น�าแบบสอบถาม และควิอาร์โค้ด  
(QR code) พร้อมหนังสือขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม จัดส่งไปยังสถานศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ขอนแก่น เขต 5 และระบบรับส่งหนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส์

2.3 การจดักระท�าและการวเิคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1) วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ดังนี้

 ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมลูทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมูล
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ระยะที่ 2 สัมภ�ษณ์ผู้บริห�รสถ�น
ศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี สร้�ง
แนวท�งและประเมินแนวท�งก�รพัฒน�ก�ร
เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ของโรงเรียนขย�ย
โอก�สสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�
ประถมศึกษ�ขอนแก่นเขต 5

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหน่วยงานที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแนวทาง
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5

1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอืแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแนวทาง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัขอหนงัสอืราชการขอความอนเุคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต้นสังกัด ถึงผู้ทรง
คุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดส่งเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

3. การจัดกระท�าข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผู้วิจัย น�าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยก�าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 35) จากระดับ 
มากที่สุดถึงน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียงล�าดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
การเป็นบุคคลรอบรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของทีม รูปแบบทางความคิด  
และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ ตามล�าดับ

2. ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การ
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขยายโอกาส
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ท้ัง 6 ด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก 
มากไปหาน้อย ดังน้ี การน�าเทคโนโลยีมาใช้  
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การคิดอย่างเป็นระบบ 
รูปแบบทางความคิด การเป็นบุคคลรอบรู้ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของทีม ตามล�าดับ

3. ผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นของ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ขอนแก่นเขต 5 ค่า PNI
modified

 มีค่าเท่ากับ 0.263 
ด้านที่มีความต้องการจ�าเป็นปรับปรุงมากที่สุด  
คือ ด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้

4. แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ตามความ
ต้องการจ�าเป็น ดังนี้ ด้านการน�าเทคโนโลยีมา
ใช้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านรูปแบบทาง 
ความคดิ ด้านการสร้างวสิยัทัศน์ร่วม ด้านการเป็น
บคุคลรอบรู ้และด้านการพฒันาการเรยีนรูข้องทมี 

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 สามารถน�ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน
ขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

1.1 ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบนัการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 1) การสร้าง 
วิสัยทัศน์ร่วม 2) การเป็นบุคคลรอบรู้ 3) การคิด
อย่างเป็นระบบ 4) การพัฒนาการเรียนรู้ของทีม  
5) รปูแบบทางความคิด และ 6) การน�าเทคโนโลยี
มาใช้ ทั้งนี้ เพราะว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 11 ได้ก�าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้องค์กรมีความ
สามารถในการแข่งขันและปรับตัวต่อสถานการณ์

ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเรว็ในยุคน้ี นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ.2562 ซึง่มุง่เน้นการจดัศกึษาเพือ่พฒันา
คนและสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้โดย 
ให้ประชาชนคนไทยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา เป็นการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติและน�าไปสูร่ะบบเศรษฐกิจฐานความรูท้ี่ 
พงึประสงค์ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-
2564 ท่ีได้กล่าวไว้ว่าเพือ่ให้คนไทยเป็นแรงขับเคลือ่น 
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทัน 
ต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ซ่ึงผลจากการวิจัย 
สะท้อนให้เหน็ว่าโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
ได้มกีารด�าเนนิงานเพือ่ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้  
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของทีม ด้านการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ ด้านรูปแบบทางความคิด พบว่า 
ทุกด้านมีการด�าเนินการอยู่ในระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล จันทร์สุข  
(2554) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล 
พบว่าสภาพปัจจุบันของการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลอยู่ในระดับมาก เช่น
เดียวกับการศึกษาของณัชชา บุญประไพ (2559) 
ได้ท�าการวจัิยความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรแห่งการ
เรยีนรูกั้บประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักัดส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งโดย
รวมและรายด้าน

1.2 ผลการศกึษาพบว่าสภาพทีพ่งึประสงค์
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
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ศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยได้ ดังน้ี  
1) ด้านการน�าเทคโนโลยมีาใช้ 2) ด้านการสร้างวสิยั
ทัศน์ร่วม 3) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4) ด้าน
รูปแบบทางความคิด 5) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
6) ด้านการพฒันาการเรียนรู้ของทมี ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ผู้บริหารและครูมีความประสงค์ให้โรงเรียนมีการ
จัดระบบองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตาม 
องค์ประกอบท่ีผูว้จิยัได้สงัเคราะห์จากเอกสารและ
ต�าราวชิาการจากนกัวชิาการทัง้ไทยและต่างประเทศ 
ทั้ง 6 ด้าน โดยด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ เน่ืองจากโรงเรียนขยาย
โอกาสส่วนใหญ่ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ยังไม่สามารถ
น�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการท�างาน จดัเกบ็ข้อมลู 
หรือแบ่งปันข้อมูลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การน�า Google เข้ามาช่วยเหลือการจัดการ
เรยีนการสอน หรอืการรวบรวมข้อมลูภายในสถาน
ศึกษาเพื่อให้ครูและบุคคลากรสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คอื ด้านการพฒันาการเรยีนรู้ของทมี ผลการศกึษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ 

1.3 ผลการศึกษาพบว่าความต้องการ
จ�าเป็นแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 5 โดยเรยีงล�าดบั
ตามความต้องการจ�าเป็นได้ดังนี้ 1) ด้านการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ 2) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  
3) ด้านรปูแบบทางความคิด 4) ด้านการสร้างวสัิย
ทัศน์ร่วม 5) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ และ 6) 
ด้านการพฒันาการเรยีนรูข้องทมี ซึง่โรงเรยีนขยาย
โอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 ด้านท่ีมคีวามต้องการจ�าเป็น
ที่จะต้องเร่งพัฒนา สอดคล้องกับ ฐิติพร พิบูลย์
วงศ์ (2559) และ สุมัชฌา ปารัคมาตย์ (2557) 
และสอดคล้องตามที่ Fulmer and Key (1998) 

ได้กล่าวไว้ว่าในองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู ้
อยูเ่สมอของบคุคลเป็นรากฐานส�าคญัในการขยาย 
ขดีความสามารถให้เชีย่วชาญมากขึน้ เพราะองค์กร
ต้องก้าวทันคู่แข่งและก้าวล�้าคู่แข่ง ต้องพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว เพ่ือท�า ให้องค์กรมีความ
พร้อมทีจ่ะใช้ความรูแ้ละความสามารถของบคุลากร
ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็น
แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่นเขต 5 สามารถน�ามาอภปิราย 
เรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี ด้านการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดการสื่อสาร 
เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับการศึกษามีการพัฒนา
บคุลากรทัง้ด้านผูผ้ลิต และผูใ้ช้เทคโนโลยเีพือ่การ
ศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
มคีณุภาพและประสิทธิภาพ ด้านการคดิอย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากโรงเรียนควรมีการพัฒนาครูและ
บคุลากรให้มทีกัษะการคดิอย่างมเีหตผุลและมคีวาม
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างมรีะบบ สอดคล้องกบั 
จิรประภา อัครบวร (2554) ที่กล่าวว่า โรงเรียน
ควรพฒันาบุคคลให้มคีวามสามารถในความคดิเชงิ
ระบบ คือ สามารถคิด อธิบายและท�าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ท�าให้สร้างความ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพดี
ยิง่ขึน้ ด้านรปูแบบทางความคดิ เนือ่งจากผูอ้�านวย
การโรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรน�า
ความรูท้ีไ่ด้รบัมาประยกุตใ์ช้ในการปฏบิตังิานและ
พฒันาเป็นแนวคดิของตนเอง ซึง่สอดคล้องกบังาน
วิจัยของ เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม (2560) 
ที่ท�าการศึกษาการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียน
ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร  
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ผลวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
และความเป็นเลิศส่วนบุคคล ส่งเสรมิกระบวนการ
และการด�าเนนิการเรยีนรูท่ี้เป็นรปูธรรม และพฒันา
ระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม เนื่องจาก 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนควรเปิดโอกาสและสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรรับรู้และเข้าใจเป้าหมายการ
ท�างาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการท�างานร่วม
กนั เพือ่ให้การด�าเนินงานเป็นไปในทศิทางเดียวกนั 
ตามที่ Senge (1990) ได้กล่าวไว้ว่าการก�าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน มีความเข้าใจและ
มองเห็นภาพในอนาคตที่หลายๆ คนยึดมั่น อย่าง
จริงจังที่จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ จิรประภา อัคร
บวร (2554) ได้กล่าวถึงการก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วม 
ว่าบุคลากรใหญ่ขององค์การควรร่วมก�าหนดด้วย  
ซ่ึงจะเป็นภาพความคิดขององค์การในอนาคต 
เสมือนให้ทุกคนมีฝันร่วมกัน ด้านการเป็นบุคคล
รอบรู ้เนือ่งจากควรมกีารสนบัสนนุและกระตุน้ครู
และบคุลากรในองค์กรให้ความส�าคญักบัการเรยีนรู้
และพร้อมทีจ่ะเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ใฝ่หาท่ีจะเรยีน
รูสิ้ง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพือ่เพิม่ศกัยภาพของตนเองให้
ไปสูจ่ดุหมายและความส�าเรจ็ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ มกีาร
แลกเปลี่ยนข่าวสารภายในสถานศึกษา การเรียนรู้
และเข้าใจความคิดของแต่ละบคุคลในสถานศึกษา 
มส่ีวนสร้างและถ่ายโอนความรูภ้ายในสถานศึกษา 
การน�าประสบการณ์มาแลกเปลีย่นและร่วมกนัแก้
ปัญหา ด้านการพัฒนาการเรยีนรูข้องทมี เนือ่งจาก
ผูอ้�านวยการโรงเรียนควรพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อ
เนือ่งของครูและบุคลากร มกีารประสานความร่วม
มอืในการเรยีนรู้ การถ่ายทอดความรูท้ัง้ภายในสถาน
ศึกษา ชุมชน และศูนย์เครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ 
Bennett and O’Brien (1994) เสนอไว้ว่าองค์กร
แห่งการเรียนรู้หาวิธีที่จะกระตุ้นพนักงานแต่ละ
คนให้พัฒนาตนเองขณะเดียวกันก็สนับสนุนการ
พัฒนาทั้งทีมด้วย

2. จากผลการวจิยัพบว่าแนวทางการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 คือ

2.1 ด้านการมีวสัิยทศัน์ร่วม โดยมีแนวทาง 
1) สถานศึกษาร่วมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์ถึง 
จุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤตและโอกาส (SWOT)  
2) ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร น�า
ผลจากการท�า SWOT ร่วมกันมาก�าหนดเป็น 
วิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบุนัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ สพฐ. 3) สถาน
ศึกษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรแลกเปล่ียน 
วิสัยทัศน์และเรียนรู้ร่วมกัน 4) สถานศึกษามีการ
แบ่งหน้าท่ีการท�างานให้ตรงตามความสามารถ
และความเหมาะสม 5) สถานศึกษาจัดประชุม
โดยให้หวัหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมและน�าเสนอสรปุ
ผลการด�าเนินงาน ซึ่งแนวทางที่ได้นี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Marquardt (1996) ที่กล่าวว่า การม ี
วิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงาน
มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีเจตจ�านง อย่างผูกพันบน
พื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อ
ที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีการร่วมกันท�ากิจกรรม 
ที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด และยังเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับ จิรประภา อัครบวร (2554) 
กล่าวถงึการก�าหนดวสิยัทศัน์ร่วม ว่าบุคลากรใหญ่
ขององค์การควรร่วมก�าหนดด้วย ซึ่งจะเป็นภาพ
ความคิดขององค์การในอนาคต เสมือนให้ทุกคน
มีฝันร่วมกัน เป็นฝันที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นจริง 
ทุกคนจะต้องทุ่มเทแรงกายในการกระท�าให้เกิด
ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เริ่มเรียนรู้ ทดลอง สิ่งใหม่ๆ ของ
คนในองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.2 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดย
มีแนวทาง 1) ผู้อ�านวยการประชุมคณะครูและ
บุคลากรเพื่อปรึกษาหารือ 2) ผู้อ�านวยการ ครู
และบุคลากรรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่พบภายใน 
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สถานศึกษาเพื่อน�ามาจัดท�าแผนการแก้ปัญหา  
3) สถานศึกษาให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้  
ทกัษะ และประสบการณ์ ในการท�างานแก่บคุลากร
ภายในสถานศึกษา 4) สถานศึกษาส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ประสบ
ภายในสถานศึกษา และร่วมกันคิดหาวิธีในการ
จดัการกบัปัญหาเหล่านัน้ 5) สถานศกึษาจดัประชมุ
เพือ่ระดมความคิดของครโูดยใช้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน
สถานศกึษาเป็นประเดน็ส�าคญัในการร่วมกันเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 6) สถานศึกษา
จัดท�ารายงานผลการแก้ปัญหาและรวบรวมสรุป
ผลเป็นรายปี แนวทางนี้ได้สอดคล้องกับ Senge 
(1990) ซึง่พดูถึงบคุลากรในองค์กรท่ีมีการคดิอย่าง
เป็นระบบจะสามารถมองเหน็วธิคีดิและภาษาทีใ่ช้
อธบิายพฤตกิรรมความเป็นไปต่างๆ ถงึความเชือ่ม
โยงต่อเนือ่งของสรรพสิง่และเหตกุารณ์ต่างๆ และ
สอดคล้องกับนิชนันทร์ บุญสา (2557) ในเรื่อง 
การมองภาพและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดย
รวมจะท�าให้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อน 
ได้ชัดเจนขึ้นถูกน�ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา  
และงานวิจัยของ เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม 
(2560) ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง การพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรยีนของวทิยาลยัชมุชนเมอืงแห่งกรงุเทพมหานคร 
ได้สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพด้านความ
คิดและความเป็นเลิศส่วนบุคคลและพัฒนาระบบ
บรหิารจดัการทีเ่อือ้ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้

2.3 ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ โดยมี
แนวทาง 1) สถานศกึษามอบหมายฝ่ายบคุคลหรอื 
ผู้รบัผดิชอบประชาสมัพนัธ์การจดัการอบรมอยูเ่สมอ  
2) สถานศึกษาน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
สื่อสารระหว่างผู้อ�านวยการ ครูและบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพือ่ความรวดเรว็
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 3) สถานศึกษา
สนบัสนนุและกระตุน้ให้บคุลากรในสถานศกึษาไป
ศกึษาดงูานตามสาขางานหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อพัฒนาตนเอง 4) สถานศึกษาจัดประชุมเพื่อ

ให้ครแูละบคุลากรขยายผลและแลกเปลีย่นความรู้ 
ในสถานศกึษาโดยน�าปัญหาทีม่อียูใ่นโรงเรยีนเป็น
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนความรู้ 5) สถานศึกษา
สนับสนุนและกระตุ้นให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
เพื่อให้ครูน�าองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานการท�า
วิทยฐานะมาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 6) สถาน
ศึกษามอบหมายให้ครูรายงานผลที่เกิดจากการ
พัฒนานักเรียนทุกปีการศึกษา สอดคล้องกับงาน
วิจัยของเสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม (2560) 
ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรยีนของวทิยาลัยชมุชนเมอืงแห่งกรงุเทพมหานคร 
ได้พบปัญหาของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
จงึได้เสนอว่าองค์กรควรปรบัปรงุบรรยากาศองค์กร
ให้เอือ้ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละสนบัสนุน
ส่งเสรมิให้มีการแสดงความคดิเหน็ในมุมมองทีห่ลาก
หลาย ซ่ึงสอดคล้องกับที ่Gavin (1993) เคยกล่าว
ไว้ว่า หากองค์กรน�าความรูท่ี้ได้จากบคุคลในองค์กร
และหาวิธีจัดการองค์ความรู้นั้นอย่างเป็นระบบ  
การถ่ายโอนความรูท้ีเ่กดิขึน้จะถกูน�ามาใช้ได้อย่าง
เกิดประโยชน์ต่อไปภายในองค์กร

2.4 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของทีม  
โดยมีแนวทาง 1) ท�าสถานศึกษาจัดท�าแผนการ
พฒันาครแูละบคุลากรในสถานศกึษาอย่างต่อเนือ่ง  
2) สถานศึกษาจัดท�าแผนกิจกรรมและจัดสรร 
งบประมาณเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบคุลากร
ในสถานศึกษา 3) ผู้อ�านวยการมอบหมายผู้มี
อ�านาจในการจัดทีมงานที่ท�างานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 4) ผู้อ�านวยการมอบหมายงานให้
ครูและบุคลากรตามความถนัดและส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม 5) สถานศึกษาจัด
ประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืกบัครแูละบคุลากรเกีย่วกบั
ปัญหาทีพ่บและสรุปผลการด�าเนนิงาน สอดคล้อง
กบัการศึกษาของ สทิธพิร นิยมศรีสมศกัดิ ์(2555)  
เสนอแนวทางการบริหารจัดการทีมงานว่า 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนควรเสรมิแรงสมาชิกให้เรยีนรู้ 
และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และต้องสอดคล้องกับ



150 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 3 September - December 2021

นโยบาย กระบวนการและระบบงานของโรงเรียน 
เช่นเดียวกับที่ Senge (1990) ได้สรุปไว้ว่าการ
เรียนรู้ของทีมเป็นกระบวนการพัฒนาและปรับให้
ด�าเนินไปในแนวทางเดียวกันของทีมเพื่อสร้างส่ิง
ทีส่มาชกิในทมีต้องการ เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู ้
ในองค์การสมัยใหม่ นอกจากนี้การศึกษาของ  
Hussein et al (2016) ท่ีท�าการศึกษาด้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในมาเลเซีย เรื่อง Learning  
Organization Culture, Organizational  
Performance and Organizational Innovativeness  
in a Public Institution of Higher Education 
in Malaysia ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้เป็น
ทีมนั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีผล
สัมฤทธิ์สูงขึ้น

2.5 ด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้ โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษาพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้
ครอบคลมุและสามารถใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2) สถานศกึษาจดัท�าแผนการจัดเก็บข้อมลูโดยการ
ประชมุปรึกษาหารอืกับผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านและ
น�ามาประยุกต์ใช้ 3) สถานศึกษาสนับสนุนการน�า 
Google เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การ
ลงทะเบียนน�า Google drive มาใช้จัดเก็บข้อมูล
ส่วนกลางภายในสถานศกึษา 4) สถานศกึษาสร้าง
ฐานข้อมลูออนไลน์ให้เข้าถงึง่าย สะดวกต่อการน�า
มาใช้ และรวดเร็วต่อการรวบรวม เช่น หลักสูตร
สถานศกึษา แผนการสอนและการรวบรวมคะแนน
การสอบวัดผล 5) สถานศึกษาให้การสนับสนุน
การจัดอบรมบุคคลากรให้มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ 6) สถานศึกษาประชุมและรับฟัง
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบและให้ครูและ
บคุลากรทีร่บัผดิชอบสรุปผลการด�าเนนิงาน ซึง่เป็น
แนวทางท่ีสอดคล้องกบังานวจิยัของ นฤมล จันทร์สขุ 
(2554) ที่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการความรู้และเพิ่มพูนความรู้ นอกจากนี้ 
ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ Marquardt & Reynolds 

(1994) เร่ืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู ้
อย่างทั่วถึง และให้มีการเก็บ ประมวล ถ่ายทอด
ข้อมลูกนัได้อย่างรวดเรว็และถกูต้อง เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคลและสภาพการณ์ 

2.6 ด้านรูปแบบทางความคิด โดยมี
แนวทาง 1) สถานศึกษาจัดท�าแผน PLC ส�าหรับ 
ทกุระดบัชัน้และกลุม่สาระการเรยีนรู ้2) สถานศกึษา 
จดัท�าแผนพฒันาสถานศกึษาและผูเ้รยีนทีเ่กดิจาก
ประสบการณ์และความรูท้ีส่ัง่สมมาของคร ู3) สถาน
ศึกษาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของครูและ
กระตุน้ให้ครูน�ามาใช้พฒันานกัเรียนและสถานศึกษา 
ต่อไป 4) สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ครูน�า
เสนอแนวคิดท่ีเกดิจากการแก้ปัญหาท่ีผ่านมา เช่น 
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขยีนได้ของนักเรียน และ
น�าวิธีการแก้ปัญหามาแบ่งปันภายในสถานศึกษา 
5) สถานศกึษามอบหมายให้ครรูายงานผลจากการ
ท�า PLC (Professional Learning Community)  
ภายในระดับสายชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6) ผู้อ�านวยการมอบอ�านาจให้หัวหน้าฝ่าย/ระดับ
สายชั้น ประชุมย่อยและน�าข้อเสนอแนะของครู
มาเสนอในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของจิรประภา อัครบวร (2554) ว่าการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถเกิดความคิด ความเชื่อที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตน และพยายาม
พัฒนารูปแบบความคิดความเช่ือให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงขององค์การและจะท�าให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับฐิติพร 
พิบูลย์วงศ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน 
ภาค 14 ผลการศึกษาเสนอว่า บุคลากรควรน�า
ความรูท้ีเ่กดิจากการสัง่สมข้อมลูและประสบการณ์ 
จนกลายเป็นทักษะความช�านาญและความสามารถ
เฉพาะบุคคลมาประมวลผล และเผยแพร่ความรู ้
ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายและง่าย 
ต่อการท�าความเข้าใจ
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

การวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การพัฒนาแนวทาง
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 เป็นการพัฒนาแนวทางที่
เน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ท้ัง 6 ด้าน เป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ท�าการ
ศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ขอนแก่นเขต 5 รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน ควรได้น�าไปเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนา
สถานศึกษาในชุมชน อันจะช่วยให้เป็นการพัฒนา
ศกัยภาพครูและบคุลากรได้อย่างเตม็ที ่เพือ่จะสร้าง
และพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ที่แท้จริงส�าหรับชุมชน

1.1 ผลการศึกษาจากสภาพปัจจุบันของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย

โอกาสสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 และเป็นด้านทีม่คีวามต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ ดังนั้น โรงเรียนขยายโอกาสจึง
ควรพฒันาสมรรถนะบุคคลากรในการน�าเทคโนโลยี 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2 ในการน�าแนวทางการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสไปใช้ โรงเรียน
ควรวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนก่อนจากนัน้
จึงน�าแนวทางที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผล 
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น เทคโนโลยี 
ทีส่่งผลต่อการพฒันาองค์กร บรรยากาศทีส่นบัสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร

2.2 ควรมกีารวจิยัและพฒันารปูแบบและ
กลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ
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