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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินงานการเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  2)  เพื่อศกึษา
ปญัหาการด าเนินงานการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  3)  เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหาร  
จ านวน  44  คน  ครผููส้อน  จ านวน  113  คน  รวม  157  คน  โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิ 
(Stratified  Random  Sampling)  โดยอาศยัทีต่ ัง้ของสถานศกึษาเป็นเกณฑ ์ เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  
(Rating  Scale)  มคี่าความเชื่อมัน่  0.97  และแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง  
(Structured  Interviews)   
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วเิคราะหข์อ้มลู  โดยใช ้ รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และวเิคราะหข์อ้มลู
แบบพรรณนาวเิคราะห์  ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น  2  ระยะ  คอื  ระยะที ่ 1  ศกึษา
สภาพ  ปญัหาการด าเนินงานการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขตภาค
ตะวนัออก  เฉียงเหนือ  ระยะที ่ 2  การเสนอแนวทางการพฒันาสถานศกึษาสู่องคก์ารแห่ง
การเรยีนรู ้ ของวทิยาลยันาฏศลิปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ผลการวจิยัปรากฏดงันี้   
  1.  สภาพการด าเนินงานการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยั  นาฏ
ศลิปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดยรวมการปฏบิตั ิ อยู่
ในระดบัมาก  ด้านที่มกีารปฏบิตัิมากที่สุดคอื  ด้านภาวะผู้น าทางวชิาการ  ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด  คอื  ด้านการน าเทคโนโลยไีปใช้  และ  ครูผูส้อน  พบว่า  โดยรวมการ
ปฏบิตัิอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  พบว่าทุกด้านมกีารปฏบิตัิอยู่ใน
ระดับ  ปานกลาง  ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด  คือ  ด้านการพัฒนาบรรยากาศและ
วฒันธรรมขององคก์ร  ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด  คอื  ดา้นการน าเทคโนโลยไีปใช ้  
  2.  ปญัหาการด าเนินงานการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยั  นาฏ
ศลิปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ผู้บรหิารสถานศึกษา  โดยรวมมปีญัหาอยู่ใน
ระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็น  รายด้าน  ทุกด้านมปีญัหาอยู่ในระดบัมาก  ด้านที่มปีญัหา
มากทีสุ่ด  คอื  ดา้นการน าเทคโนโลยไีปใช้  ส่วนดา้นทีม่ปีญัหาน้อยทีสุ่ดคอื  ดา้นการสรา้ง
วสิยัทศัน์  พนัธกจิและยุทธศาสตรแ์ละ  ครผููส้อน  พบว่า  โดยรวมมปีญัหาอยู่ในระดบัมาก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  ทุกดา้นมปีญัหา  อยู่ในระดบัมาก  ดา้นทีม่ปีญัหามากทีสุ่ด  คอื  
ด้านการน าเทคโนโลยไีปใช้  ส่วนด้านที่มปีญัหาน้อยที่สุด  คอื  ด้านการสร้างวสิยัทศัน์  
พนัธกจิและยทุธศาสตร ์  
  3.  แนวทางการพฒันาสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยั  นาฏ
ศลิปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย  9  แนวทาง  4  กระบวนการพฒันา  
ดงันี้  1)  แนวทางการพฒันาดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์  พนัธกจิและยุทธศาสตร์  2)  แนวทาง  
การพฒันาดา้นการจดัโครงสรา้งและการบรหิารงาน  3)  แนวทางการพฒันาดา้นการจดัการ
ความรู ้ 4)  แนวทางการพฒันาด้านการน าเทคโนโลยไีปใช้  5)  แนวทางการพฒันาด้าน
ภาวะผู้น าทางวชิาการ  6)  แนวทางการพฒันาด้านการพฒันาบรรยากาศและวฒันธรรม
องค์การ  7)  แนวทางการพฒันาด้านการพฒันาบุคลากรและทมีงาน  8)  แนวทางการ
พฒันาด้านการจูงใจ  9)  แนวทางการพฒันาด้านการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  และ
กระบวนการพัฒนา  4  ขัน้ตอน  ประกอบด้วย  กระบวนการวางแผน  (Plan)  
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กระบวนการปฏิบตัิตามแผน  (Do)  กระบวนการตรวจสอบประเมนิผล  (Check)  และ
กระบวนการปรบัปรงุแกไ้ข  (Action) 
  4.  ผลการประเมนิความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถูกต้องและ
ประโยชน์ที่เป็นไปได้  ของแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วทิยาลยันาฏศลิป์  เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
 
Abstract 
 The  purposes  of  this  research  were:  1)  to  study  state  of  the  
operation  of  Learning  Organization  in  The  Northeast  College  of  Dramatic  
Arts,  2)  to  study  problems  of  the  operation  of  Learning  Organization  in  The  
Northeast  College  of  Dramatic  Arts,  3)  to  compare  state  and  problem  of  the  
operation  of  Learning  Organization  in  The  Northeast  College  of  Dramatic  
Arts,  and  4)  to  guideline  for  developing  of  Learning  Organization  in  The  
Northeast  College  of  Dramatic  Arts.  The  population  were  157  people  
including  44  school  administrators  and  113  teachers,  selected  by  the  
Stratified  Random  Sampling  technique  used  the  location  as  a  basis  for  
dividing.  The  tools  used  in  this  study  were  the  5  rating-scale  questionnaires  
included  an  administrators’  engagement  on  job  performance  questionnaire  
with  the  reliability  of  .97  and  Structured  Interviews.  The  statistics  to  
analyzed  data  were  percentage,  mean,  standard  deviation  and  descriptive  
analysis.  The  researchers  conducted  research  into  2  phase  and  each  phase  
has  a  different  purpose  and  helps  researchers  answer  different  questions  
were:  1)  to  study  state  and  problem  of  the  operation  of  Learning  
Organization  in  The  Northeast  College  of  Dramatic  Arts  and  2)  to  guideline  
for  developing  of  Learning  Organization  in  The  Northeast  College  of  
Dramatic  Arts  and  determine  the  suitability  and  feasibility  with  five  experts. 
 The  findings  were  as  follows: 
  1.  The  result  of  the  state  of  the  operation  of  Learning  
Organization  in  The  Northeast  College  of  Dramatic  Arts  found  that  the  
school  administrators  committed  to  the  overall  performance  at  a  high  level.  
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When  considering  in  each  aspect  found  that  8  aspects  was  at  a  high  level  
and  1  aspects  was  at  a  moderate  level.  The  highest  average  value  was  
the  aspects  of  academic  leadership  and  the  lowest  average  value  was  the  
aspect  of  application  technology.  The  teachers  committed  to  the  overall  
performance  at  a  moderate  level.  The  highest  average  value  was  the  
aspects  of  the  cultural  ambience  of  the  organization  and  the  lowest  average  
was  the  aspect  of  application  technology. 
  2.  The  school  administrators  and  teachers  had  the  problem  of  
the  operation  of  Learning  Organization  in  The  Northeast  College  of  Dramatic  
Arts  as  a  whole  and  each  aspect  was  at  a  high  level.  The  highest  
average  value  was  the  aspects  of  application  technology  and  the  lowest  
average  was  the  aspect  of  Vision  Mission  and  Strategy.   
  3.  The  guideline  for  developing  of  Learning  Organization  in  The  
Northeast  College  of  Dramatic  Arts  consisted  of  9  aspects  namely  :          
1)  development  of  creating  vision  mission  and  strategic,  2)  development  of  
the  structure  and  administration,  3)  development  of  knowledge  management,  
4)  development  of  application  technology,  5)  development  of  academic  
leadership,  6)  development  of  the  cultural  ambience  of  the  organization,      
7)  development  of  human  resources  and  teamwork  8)  development  of  
motivation  9)  development  of  monitoring  and  implementation,  with  PDCA  
cycle. 
  4.  As  a  whole,  from  the  results  of  the  strategy’s  consistency,  
suitability,  feasibility,  and  utility  assessment,  it  was  found  that  Guidelines  for  
Developing  of  Learning  Organization  in  The  Northeast  College  of  Dramatic  
Arts  was  at  a  high  level. 
 
Keyword  :  Learning  Organization,  Knowledge  Management 
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บทน า 
 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  
ความก้าวหน้าวิทยาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้
ข้อมูลข่าวสารสามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างรวดเรว็  และเกดิเป็นเครอืข่ายที่ไร้
พ ร ม แ ด น เ ข้ า สู่ ส ั ง ค ม ฐ า น ค ว า ม รู ้ 
(Knowledge-Based  Society)  รฐับาล
จงึได้มกีารปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อ
เขา้สู่รปูแบบการบรหิารงานตามแนวทาง  
“ราชการยุคใหม่”  ทัง้นี้ได้ประกาศใชพ้ระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  พ.ศ.
2546  ซึ่งได้ก าหนดแบบแผนการบรหิาร
ราชการและวิธีการปฏิบัติงาน  ที่ส่วน
ราชการและขา้ราชการจะต้องยดึถอื  เป็น
แนวทางปฏิบัติ   โดยได้กล่ าว ไว้ ใน  
หมวด  3  มาตรา11  ก าหนดว่า  ส่วน
ราชการต้ อ งมีห น้ าที่พัฒนาคว ามรู้  
เพื่อให้มลีกัษณะเป็นองค์การแห่ง  การ
เรยีนรู้อย่างสม ่าเสมอ  โดยมแีนวปฏบิตั ิ 
ได้แก่  การสร้างระบบให้สามารถรับรู้
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้  
ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้  ใน
การปฏิบัติราชการ  ได้อย่างถูกต้อง  
ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัิราชการ  
(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบราชการ.  2556  :  2  ) 
 อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(Learning  Organization)  เป็นวธิกีาร

พัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้มี
คุณภาพเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง   Peter  
Senge  ศาสตราจารย์แห่ง  MIT  
สหรฐัอเมรกิา  ไดน้ิยาม  ค าว่า  องคก์าร
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้   ( Learning  
Organization)  คอื  องคก์รทีส่มาชกิได้มี
การขยายขอบเขตความสามารถ  ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทัง้ในระดบับุคคล  
ระดบักลุ่มและระดบัองค์กรการที่จะเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู้ได้นัน้  ต้องรู้จกั
วธิกีารสรา้งฐานองค์ความรู้  ที่ได้รบัจาก
ประสบการณ์และทกัษะทีส่ ัง่สมก่อให้เกดิ
เป็น  ภูมิปญัญา  (Wisdom)  ซึ่ง เ ป็น
สิ น ท รัพ ย์ ท า ง ป ัญ ญ า   ( Intelligent  
Asset)  ยากทีจ่ะเลยีนแบบได ้ นับว่าเป็น
ศ าสต ร์ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ อ ง ค์ ก รป ร ะสบ
ความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนื  (Sustainable) 
 วิทยาลัยนาฏศิลป   สัง กัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวง
วัฒนธรรม  เป็นสถานศึกษา  มีหน้าที่
จ ัดการเรียนการสอนด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์  และเป็นผู้น า  ทางวิชาการ
ดา้นนาฏศลิป์  ดุรยิางคศลิป์  ตระหนักถงึ
ความส าคญัในการพฒันาสถานศกึษา  สู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  โดย
ก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน  ด้านที่   3  
มาตรฐานการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้  
เพื่อพฒันาสถานศกึษาสู่การเป็นองคก์าร
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แห่งการเรียนรู้  (สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศลิป์.  2554  :  23)  และจากรายงานผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก
สถานศกึษา  ปีการศกึษา  2553  ของ
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป เ ข ต ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มาตรฐาน  ที่  5  
ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
พบว่ า   วิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัพอใช ้ มคีวามพยายามในการ
พัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้   โดยมี
คณะกรรมการจดัการความรู ้ มกีารจดัท า
แผนการจดัการความรู้  ประจ าปี  พ.ศ.  
2551  แต่ยงัไม่มกีารด าเนินการตามแผน  
(ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา.  2553  :  7)  ผูว้จิยั
ในฐานะ  ที่เป็นบุคลากร  สงักดัวทิยาลยั
นาฏศิลปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
จงึมคีวามสนใจ  ศึกษา  สภาพ  ปญัหา
และแนวทางการพฒันาสู่องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพื่อใหไ้ดแ้นวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ การเ ป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู้ของวทิยาลยันาฏ
ศลิปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และ
สามารถน าผลการวจิยัไปก าหนดนโยบาย
ในการพฒันาสถานศึกษา  ให้มลีกัษณะ
เ ป็ นอ งค์ ก า ร แห่ ง ก า ร เ รีย นรู้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกบับรบิทของตนเอง 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานการเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู้ของวิทยาลัย  นาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.  เพื่อศึกษาปญัหาการ
ด าเนินงานการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   3.  เพื่อเสนอแนว
ทางการพฒันาสู่ความเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
  ประชากร  ได้แก่  ผู้บรหิาร  
ครูผู้สอน  สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สงักดัสถาบนั
บณัฑติพฒันศิลป์  กระทรวงวฒันธรรม  
ปีการศกึษา  2556  รวมทัง้สิน้  204  คน  
จ าแนกเป็น  ผู้บริหารจ านวน  48  คน  
ครผููส้อน  จ านวน  156  คน  
  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง   ไ ด้ แ ก่  
ผู้บรหิาร  ครูผู้สอน  วิทยาลัยนาฏศิลป
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สงักดั
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวง
วฒันธรรม  ปีการศกึษา  2556  จ าแนก
เ ป็ น   ผู้ บ ริห า ร   จ า น วน   44  คน  
ครูผู้สอน  จ านวน 113  คน  รวม 157  
คน 
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 เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
  1.  แบบสอบถาม  ลกัษณะ
เป็นแบบประมาณค่า  (Rating  Scale)  
โดยแบ่งเป็น  5  ระดบั  เพื่อเก็บข้อมูล  
เกี่ยวกบั  สภาพ  ปญัหาการด าเนินงาน
การเป็นองค์การ  แห่งการเรียนรู้ของ
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป เ ข ต ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความเหมาะสมของแนว
ทางการพฒันาสถานศกึษาสู่องคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   
  2.  แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  (Structured  Interviews)  
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนว
ทางการพฒันาสถานศกึษาสู่องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(Indepth  Interview)   
 

ขัน้ตอนในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ใช้รูปแบบการ
วิจยัผสานวิธี  (Mixed  Method  
Research)  ระหว่างวิธีการเชิงปริมาณ
และวิธีก า ร เ ชิง คุณภาพ   ผู้ วิจ ัย ได้
ด าเนินการวจิยัเป็น  2  ระยะ  ดงันี้   
  ระยะท่ี   1  ศึกษาสภาพ  
ปญัหาการด าเนินงานการเป็นองค์การ
แห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มขี ัน้ตอนใน
การวจิยั  2  ขัน้ตอน     

 ขัน้ตอนท่ี  1  ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎ ี จากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดที่เหมาะสมกับ
บรบิทของพืน้ที ่ ทีท่ าการวจิยั  โดยผูว้จิยั
ได้ศึกษาแนวคิดของนักทฤษฎี  ได้แก่  
Senge  (1990)  Michael  J.  Marquardt  
(1996)  Pedler  (1997  )  Garvin  
(1993)  Dave  Ulrich  (ยุรพร  ศุทธรตัน์.  
2552  :  10-11  ;  อ้างองิมาจาก  Dave  
Ulrich)  วิจารณ์  พานิช  (2550)  ภูษิต  
รุ่ ง แก้ ว   ( 2555)   เ จษฎา   นกน้อย  
(2549)  ผู้วจิยัได้น า  ปจัจยัทีส่่งผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้  มาเป็น
กรอบแนวคดิในการวจิยัในครัง้นี้ 
   ขัน้ตอนท่ี   2   ศึกษา
สภาพ  ปญัหาการด าเนินงานการเป็น
องค์การแห่ง  การเรียนรู้ของวิทยาลัย
นาฏศิลปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ได้แก่  1)  ศกึษาสภาพ  การด าเนินงาน
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป เ ข ต ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  2)  ศึกษาปญัหา
การด าเนินงานการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ระยะท่ี  2  เสนอแนวทาง
การพฒันาสถานศกึษาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มขีัน้ตอนในการ
วจิยั  2  ขัน้ตอน 
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   ขั ้นตอนท่ี   3   ศึกษา
แนวทางทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่
องค์การแห่ง  การเรียนรู้ของวิทยาลัย
นาฏศิลปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  
Interview)  จากผู้เชี่ยวชาญที่มคีวาม
ช านาญด้านองค์การแห่งการเรียนรู้  
จ านวน  10  คน  และน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์   มายกร่ างคู่ มือแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษา  สู่องค์การ
แห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   ขัน้ตอนท่ี  4  ประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยการสอบถาม
ความคดิเหน็  จากผูท้รงคุณวุฒ ิ จ านวน  
5  คน 
  
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนที่  1  ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency  distribution)  และหาค่า
รอ้ยละ  (Percentage) 
 ตอนที่  2  ผลการวเิคราะห์
สภาพการด าเนินงานการเป็นองค์การ
แห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

 ตอนที่  3  ผลการวเิคราะห์
ปญัหาการด าเนินงานการเป็นองค์การ
แห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยการ
วเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลีย่  (Mean)  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
deviation) 
 ตอนที่  4  ผลการวเิคราะห์
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะผู้วิจยัได้วิเคราะห์
โดยรวบรวมค าตอบและจัดกลุ่มตาม
ปจัจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรู ้ 9  ดา้น 
 
ผลการวิจยั 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ผู้บรหิาร
สถานศึกษา  โดยรวมการปฏบิตัิ  อยู่ใน
ระดบัมาก  ด้านที่มกีารปฏิบตัิมากที่สุด
คอื  ดา้นภาวะผู้น าทางวชิาการ  ด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ย น้ อยที่ สุ ดคือ   ด้ านการน า
เทคโนโลยไีปใช้  และครูผู้สอน  พบว่า  
โดยรวม  การปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  พบว่าทุกดา้น
มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นที่
มกีารปฏบิตัมิากทีสุ่ดคอื  ดา้นการพฒันา
บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร  
ด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คอื  ด้านการ
น าเทคโนโลยไีปใช ้



54 
              วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                  ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558 
              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 
 
 

 2.  ปญัหาการด าเนินงานการ
เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของวทิยาลยั
นาฏศิลปเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
พบว่า  ผู้บรหิารสถานศกึษา  โดยรวมมี
ปญัหาอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น  ทุกดา้นมปีญัหาอยู่ในระดบัมาก  
ดา้นทีม่ปีญัหามากทีสุ่ด  คอื  ดา้นการน า
เทคโนโลยไีปใช ้ รองลงมาดา้นการก ากบั
ตดิตามการด าเนินงาน  ส่วนด้านที่มี
ปญัหาน้อยที่สุด  คือ  ด้านการสร้าง
วสิยัทศัน์  พนัธกจิและยุทธศาสตร์  และ
ครูผู้สอน  พบว่า  โดยภาพรวมมปีญัหา
อยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทุกด้านมีปญัหาอยู่ใน  ระดับมาก  
ดา้นทีม่ปีญัหามากทีสุ่ด  คอื  ดา้นการน า
เทคโนโลยไีปใช ้ รองลงมา  คอื  ดา้นการ
ก ากบัตดิตามการด าเนินงาน  ส่วนด้านที่
มีปญัหาน้อยที่สุด  คือ  ด้านการสร้าง
วสิยัทศัน์  พนัธกจิและยทุธศาสตร ์  
 3.  แนวทางการพฒันาสู่ความ
เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของวทิยาลยั
นาฏศิลป  เขตภาคตะวันออก  เฉียง
เหนือ  ตามปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ และกระบวนการ
บรหิารจดัการ  PDCA  ดงันี้  1)  ด้าน
ก า ร ส ร้ า ง วิ สัย ทัศ น์   พัน ธ กิ จ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์  ส่งเสรมิให้บุคลากรมสี่วน
ร่วมในการวเิคราะห์  นโยบายและสร้าง
วิสัยทัศ น์ขององค์การและพัฒนาให้
บุคลากร  มวีสิยัทศัน์เฉพาะตนควบคู่ไป
ด้วยท าให้บุคลากรมีเป้าหมายในการ

ปฏบิตังิาน  2)  ดา้นการจดัโครงสรา้งและ
การบรหิารงาน  ปรบัปรุงกฎระเบยีบเพื่อ
ใชใ้นการปฏบิตังิานและลดขัน้ตอนใหก้าร
ปฏิบัติงานเพื่อ ให้งานส าเร็จในเวลา
รวดเรว็และใช้เทคนิค  การประสานงาน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  3)  
ดา้นการจดัการความรู้  จดัการความรู้ใน
รปูแบบ  SECI  Model  เพื่อสกดัความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ  ภูมปิญัญาท้องถิ่น  ให้
เป็น  ลายลกัษณ์อกัษรในรปูแบบสื่อ  วดีี
ทัศน์  เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งการ
เรยีนรูใ้หก้บัชุมชนและสถานศกึษาอื่น  4)  
ดา้นการน าเทคโนโลยไีปใช ้ พฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ใหม้คีวามทนัสมยั
และมปีระสทิธภิาพเพื่อพฒันาบุคลากรใน
การสรา้งสื่อการสอน  5)  ดา้นภาวะผูน้ า
ทางวชิาการ  ส่งเสรมิ  พฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรดา้นวชิาการ  ใหม้กีารอบรม
และจดัท าวิจยัในชัน้เรยีน  โครงการครู
ต้นแบบ  เพื่ อสร้างภาวะผู้น า ให้กับ
บุคลากรและยกระดับคุณภาพของ
นักเรยีน  6)  ด้านการพฒันาบรรยากาศ
และวฒันธรรมองค์การ  ส่งเสรมิให้เกดิมี
ชุมชนนักปฏบิตั ิ  CoP  (Community  of  
Practice)  เพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   ต่อสมาชิก ในกลุ่ ม   โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ไหลเวยีนขององคค์วามรู ้ เข่น  การสรา้ง
บลอ็ก  เวบ็ไซต์      7)  ด้านการพฒันา
บุคลากรและทีมงาน   สนับส นุนให้
บุ คลากรน ากระบวนการวิจัยมา ใช้
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พฒันาการสอนและการปฏิบัติงานด้าน
อื่นๆ  และรองรับระบบ  การประกัน
คุณภาพ        8)  ด้านการจูงใจ  จัด
กิจกรรมเชิดชู เ กีย รติบุ คลากรที่น า
ชื่อเสียง  มาสู่วิทยาลยัฯและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดีเด่น  เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏบิตัิงาน  9)  ด้านการก ากับ
ติดต ามก ารด า เ นิ น ง าน   ผู้ บ ริห า ร
ก าหนดให้มีโครงการการนิเทศภายใน  
เพื่อติดตามงานอย่างเป็นระบบ  โดยใช ้ 
ระบบการบรหิารจดัการ  PDCA  4.  ผล
การประเมินความเหมาะสม   ความ
เป็นไปได้  ความถูกต้องและประโยชน์ที่
เป็นไปได้  ตามแนวทางการพัฒนาสู่
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย   เ รื่ อ ง   แนว
ทางการพฒันาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  สามารถอภปิราย
ผลไดด้งันี้ 
  1.  สภาพการด าเนินงาน
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป   เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน  โดยภาพรวม

การปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก  ด้านที่มกีาร
ปฏิบตัิมากที่สุดคือ  ด้านภาวะผู้น าทาง
วชิาการส่วนด้าน  ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
คือ  ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้  ทัง้นี้
อาจเ ป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
มุ่ ง เ น้นด้านการบริหารการศึกษาให้
เป็นไปตามแผนพฒันาจดัการศกึษาของ
สถานศึกษา  โดยสร้างภาวะผู้น าทาง
วชิาการควบคู่กบัการบรหิารจดัการด้วย
ระบบคุณภาพ  มุ่ ง เ น้นการยกระดับ
คุณภาพของครผููส้อน  ทัง้ยงัปฏบิตัตินให้
เป็นแบบอย่าง  ในการสอนงานแนะน าให้
ค าป รึกษาแ ก่ ลู ก น้ อ ง   เพื่ อ ให้ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับ  แนวคิดองค์การแห่ง
การเรยีนรูข้อง  Kaiser  (  2001  :  51)  
น าเสนอปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านภาวะผู้น า  
(Leadership)  คอื  บุคคลที่  อุทศิตน
เพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
ประสานวสิยัทศัน์ของบุคคล  มคีวามคดิ
สรา้งสรรค์  สามารถสอนงานสอนทกัษะ
และเป็นแบบอย่าง  ดา้นคุณธรรม  พรอ้ม
เป็น  ผูช้่วยเหลอืและสนับสนุนสมาชกิให้
การปฏิบตัิงานส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร  ซึ่งสอดคล้องกบั  Watkins  and  
Marsick  (1999)  อ้างองิ  มาจาก  จอม
พงศ์  มงคลวนิช.  (2555  :  261-262)  
พบว่า  ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์สู่การ
เรียนรู้  ผู้น าที่เ ป็นต้นแบบของ  การ
เรยีนรูเ้ป็นกุญแจส าคญั  ส าหรบัองค์การ
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แห่งการเรยีนรู้  ผู้น าคดิและด าเนินงาน
อยา่งมยีทุธศาสตรเ์กีย่วกบัการเรยีนรูเ้พื่อ
น าพาองคก์ารเดนิไปสู่ทศิทางทีส่อดคลอ้ง
กบับรบิทสิง่แวดล้อมและสอดคล้อง  กบั
ผลการวจิยัของ  ดเิรก  ทศัมาลยั  (2552  
:  140-141)  ไดว้จิยั  เรื่อง  สมรรถนะ
ของผู้อ านวยการวทิยาลยันาฏศลิปสงักดั
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวง
วฒันธรรม  พบว่า  ผูบ้รหิารจ าเป็นต้องมี
ภาวะผู้น าทางวิชาการ  เพราะจะส่งผล
โดยตรง  ต่อคุณภาพผู้เรียนและในทุก
ด้านของการบริหารสถานศึกษา  ด้าน
ครูผู้สอน  พบว่า  มกีารปฏิบตัิด้านการ
พัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมของ
องค์กรในระดบัมากที่สุด  อาจเป็นเพราะ  
ผู้บรหิารสถานศึกษา  ให้ความส าคญัต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษา
ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้องบุคลากร  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศกึษา  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  
พุทธศกัราช  2542  โดยก าหนดให้  รฐั
เป็นผู้ส่งเสริมให้  มีแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชวีติทุกรูปแบบในชุมชน  ให้สงัคมมสี่วน
รว่มในการจดัการศกึษา  (สถาบนับณัฑติ  
พฒันศลิป์.  2554  :  11)  ดงัจะเหน็ได้
จาก  แผนยุทธศาสตรข์องสถาบนับณัฑติ
พฒันศลิป์  ในด้านส่งเสรมิสนับสนุนและ
พัฒนาการบริการทางวิชาการและด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนซึ่งมีการจดัตัง้
โ ร ง ล ะ ค ร แ ห่ ง ช า ติ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือภายในวทิยาลยันาฏ

ศลิปนครราชสมีา  เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่
เอื้อ ต่อการเรียนการสอน  ส่ งผลให้
นกัเรยีนและครผููส้อนมกีารใชแ้หล่งเรยีนรู้
ภายในสถานศึกษา  นอกจากนี้ในด้าน
การจดักิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ผู้บริหารได้
ส่งเสรมิให้บุคลากรขยายผลองค์ความรู้  
ที่ได้จากการส่งบุคลากรไปอบรมสมัมนา  
ใหแ้ก่คณะครู  ในการประชุมประจ าเดอืน
และน าส่ ง   เ ป็น เอกสาร   ตลอดจน
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน  สนับสนุน
บุคลากรทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  ในการแสดง
ความคดิเหน็และรบัฟงัความต้องการของ
บุคลากร  ซึง่สอดคลอ้ง  จรุยี ์ สรอ้ยเพชร  
(2554  :  182)  ได้วจิยั  เรื่อง  การ
พฒันารปูแบบองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้อง
สถานศกึษาขัน้พื้นฐานยอดนิยม  พบว่า  
โรงเรียนยอดนิยมจะมีบรรยากาศของ
ความไว้วางใจกันในองค์การบุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่ วยเหลือกัน
บุคลากรทุกฝ่ายทุกคนท างานร่วมกัน
แบบมสี่วนร่วม  มกีารปรกึษาหารอืการ
ด าเนินงานและร่วมแก้ปญัหาขององคก์าร  
สอดคลอ้งกบั  แกว้  ศรบีุศยกุล  (2553  :  
55)  ได้วิจยัรูปแบบการพฒันาวิทยาลยั
การอาชพี  ใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 
พบว่ า   การจัดบรรยากาศองค์การ  
ผู้บรหิารวทิยาลยัพึงส่งเสรมิบรรยากาศ
องค์การแบบเปิดมากกว่าองค์การแบบ
ปิด  ซึ่งเป็นสภาพที่ผู้บรหิารรบัฟงัความ
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คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากครู  ใหค้วาม
จริง ใจให้การยกย่องนับถือ   ให้การ
สนับสนุนต่อการพัฒนาวิชาชีพและให้
ความอสิระในการปฏบิตังิาน   
  2 .   ส ภ า พ ป ัญ ห า ก า ร
ด าเนินงานการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ   ผู้ บ ริห า ร
สถานศึกษาและครูผู้สอน  โดยภาพรวม  
มสีภาพปญัหาการด าเนินงานอยู่ในระดบั
มาก  ดา้นทีม่สีภาพปญัหาการด าเนินงาน
มากที่สุด  คอื  ด้านการน าเทคโนโลยไีป
ใช้  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ  วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเขตภาคตะวันออก  เฉียงเหนือ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวง
วัฒนธรรม  มีหน้าที่ให้การศึกษาและ
ส่งเสริมวิชาการ  ตัง้แต่ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้สูง  ด้านนาฏศิลป์  
ดุ ริ ย า ง ค ศิ ล ป์   คี ต ศิ ล ป์   ร ว ม ทั ้ง
ศิลปวัฒนธรรม   ระดับท้อ งถิ่นและ
ระดับชาติ  ตลอดจนส่งเสริม  สืบสาน  
สร้างสรรค์   ทะนุบ ารุ งและเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ
(สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์.  2554  :  8)  
จากภารกจิดงักล่าวบุคลากรส่วนใหญ่  จงึ
มุ่งเน้นในการถ่ายทอดทางด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางโดยมีครูเป็นแม่แบบในการ
ถ่ายทอด  จงึท าให้ครูไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
ส าหรบัเพิม่พูนการเรยีนรู้  (Technology  
for  Enhancing  Knowledge)  เช่น  การ
น า เ อ าวิดีทัศ น์   โ สตทัศ น์ แล ะการ

ฝึกอบรมแบบสื่อผสมผสาน  (Computer  
–  based  multimedia)  มาใชป้ระโยชน์
ในการเรยีนการสอน  สอดคลอ้งกบั  ธวชั  
เตมิญวน(2548  :  4)  ได้กล่าวไว้ว่า  
การพฒันาอาจารย์นอกจากการสอนซึ่ง
ถือว่าเป็นภารกิจหลักแล้ว   ยังต้องมี
ภารกิจด้าน  การแสดง  ดังนัน้อาจารย์
ส่วนใหญ่จงึมีเวลาไม่เพียงพอ  ต่อการ
พฒันางานด้านวิชาการ  ท าให้ไม่มกีาร
พฒันาอาจารยแ์ละสรา้งองค์ความรูใ้หม่ๆ  
สอดคล้องกับงานวิจัย  กิตติ  ศศิวิมล
ลกัษณ์  (2556  :  186-189)  ไดว้จิยัแนว
ทางการบริหารจัดการปจัจัยที่ส่งเสริม  
การเ ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พบว่า  แนว
ทางการบรหิารจดัการปจัจยัทีส่่งเสรมิการ
เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ควรพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นระบบ  โดย
ใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและใช้เทคโนโลย ี 
เพื่อการเรียนรู้นี้   มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การท างาน  สอดคล้องกบั  จติติมาภรณ์  
สหีะวงษ์  (2554  :  14-15)  กล่าวถงึ  
ปจัจยัที่เป็นแรงผลักดันให้องค์การเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู้นัน้ประกอบด้วย  
เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม่   ( New  
Technology)  เพื่อตอบสนองธรรมชาติ
ของมนุษย์ในส่วนของความอยากรู้ในสิง่
ใหม่ๆ  ทัง้นี้เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพใน
การเรยีนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คอื  ระบบ  
Internet  ที่มบีทบาทอย่างยิง่ต่อการ
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แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  และในด้านการใช้
ขอ้มลูสารสนเทศ 
  3.  ผลการศึกษาแนว
ทางการพฒันาสู่ความเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผู้วจิยัได้แนว
ทางการพฒันาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย  9  
แนวทาง  4  กระบวนการพฒันา  ตาม
ปจัจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรู้  และกระบวนการบรหิารจดัการ  
PDCA  ผู้วิจ ัยได้น าข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญมาก าหนดกจิกรรมเพื่อพฒันา
บุคลากร  มกีิจกรรมที่ส าคญั  ได้แก่  1)  
ก า ร เ ป็ น บุ ค ค ล ร อ บ รู้   ( Personal  
Mastery)  2)  การจดัการความรู้  โดย  
SECI  Model  3)  การจดัการระบบการ
ตดิตามการด าเนินงาน  โดยกระบวนการ  
PDCA   ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ   แนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้
ของ  Marquardt  (วรีวุฒ ิ มาฆะศิรา
นนท.์  2548  :  50  -56)  การพฒันาสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ ต้องเริม่
จากระดบับุคคล  โดยการทีบุ่คคลมทีกัษะ
ในการเรยีนรู ้ คอื  การเรยีนรูข้องปจัเจก
บุคคล  (Individual  Learning)  ในการ
พฒันาองค์การแห่งการเรยีนรูน้ัน้  ระบบ
ย่อยด้านความรูน้ัน้  นับเป็นปจัจยัส าคญั
อีกประการหนึ่ ง   ที่จะบริหารจัดการ
ความรู้ต่างๆ  ขององค์การ  และยัง

สอดคล้องกับ  แนวคิดของ  วิจารณ์  
พานิช  (2550  :  168)  ไดเ้สนอแนวคดิ
เกี่ ยวกับองค์การแห่ งการ เ รียนรู้ว่ า  
องคก์ารเรยีนรูเ้กดิจากความเชีย่วชาญใน
การสร้า ง   พลัง แห่ งตน   (Personal  
Mastery)  บุคคลเรยีนรูจ้ านวนหนึ่งมา
ท างานร่วมกนั  ถ้าไม่มบีุคคลเรยีนรู้  จะ
ไม่ มีท า ง เ กิด อ งค์ก า ร เ รียน รู้ ขึ้ น ไ ด้  
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ  ปติ  แสน
ทวสีุข  (2553  :  94-100)  ไดว้จิยั  แนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาใน
สัง กัด อ งค์ ก า รบ ริห า ร ส่ ว นจัง ห วัด
อุบลราชธานี   พบว่า  การเสริมสร้าง
ความรู้ทัง้ระดบับุคคล  ระดบักลุ่ม  และ
ระดบัองคก์ร  ให้เกดิทกัษะความรูท้ีฝ่งั
แ น่นด้วยวิธีก าร เ รียนรู้ ก่ อนท า งาน  
เรยีนรูร้ะหว่างท างาน  เรยีนรูห้ลงัท างาน  
ส่งเสรมิการเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
ความรู้ที่ฝงัลึกที่อยู่ ในตัวบุคคล  และ
แหล่งความรู้ที่ชัดแจ้ง  โดยพัฒนาการ
จดัเก็บในระบบคอมพวิเตอร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  สามารถน าองค์ความรูม้าใช้
งานได้ง่ายและสะดวก  ส่งเสรมิสนับสนุน
การถ่ายโอนแบ่งปนัใชค้วามรูใ้หเ้ป็นแบบ
หลายทาง  ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่ เ ป็นทางการ   ในด้านการน า
กระบวนการ  PDCA  มาใช้เพื่อพฒันาสู่
การเ ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป เ ข ต ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้เพื่อใหส้อดรบักบั
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มาตรฐานการประกนัคุณภาพ  สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ  วาสนา  บุญญา
พทิกัษ์  (2554  :  231-234  )  ไดว้จิยั  
เรื่อง  การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ
ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาที่จดัหลกัสูตร
สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  โดยใช้
กรอบแนวคดิในการวจิยั  วงจรคุณภาพ
ของ  เดมมิ่ง   (PDCA)   พบว่า  การ
บรหิารคุณภาพการศึกษาแนวปฏบิตัิที่ดี
ส่วนใหญ่  เป็นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา  และยงัสอดคล้องกบั  
ผลการวจิยัของ  ภูษติ  รุ่งแก้ว  (2555  :  
188-200)  ได้วิจยั  การพัฒนารูปแบบ
องค์การแห่ งการเรียนรู้ของสถาบัน
บณัฑติพฒันศิลป์  กระทรวงวฒันธรรม  
พบว่า  ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรยีนรู้  ประกอบด้วย  9  ปจัจยั  
ได้แ ก่   ด้านวิสัยทัศ น์   พันธกิจและ
ยุ ท ธ ศ า สต ร์   ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
บรหิารงาน  ด้านการจดัการความรู้  การ
น าเทคโนโลยีไปใช้   ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ  บรรยากาศและวัฒนธรรม
องคก์าร  การพฒันาบุคลากรและทมีงาน  
ก า ร จู ง ใ จ   ก า รก า กับ ติด ต ามก า ร
ด าเนินงาน 
  4.  ผลการประเมนิแนว
ทางการพฒันาสู่ความเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรูข้องวทิยาลยันาฏศลิปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มคีวามเป็น

ประโยชน์  มีความเป็นไปได้  มีความ
เหมาะสม  และมคีวามถูกต้องอยู่ในระดบั
มาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะแนวทางและ
วิธีการเหมาะสมกับบรบิท  ภารกิจและ
พันธกิจของสถานศึกษาโดยมุ่ งที่จะ
พฒันาการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ ัง้
ระดับบุคคล  ระดับทีมงานและระดับ
องค์การ  ซึ่งกิจกรรมที่ปรากฏในแนว
ทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่ง
ความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  สามารถน ามาใช้
ได้จรงิ  และสะดวกต่อการน าไปใช้ทัง้ใน
ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ  ทัง้นี้
เนื่องจากผู้วจิยัได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ในแต่ละขัน้ตอนไวอ้ยา่งชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ    
 1.  ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1  ผลการวจิยั  พบว่า  
ปจัจัยต่างๆ  ในการพัฒนาสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรูน้ัน้  ผูบ้รหิาร  คอื  
บุคลส าคญัในการสรา้งความตระหนักและ
กระตุ้นใหบุ้คลากร  ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ  
เพื่อพฒันาองค์การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้  จึงควรก าหนดแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดสถาบัน
บณัฑติพฒันศลิป์ทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว   
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  1.2  การน าแนวทางการ
พฒันาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป เ ข ต ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปใช้นัน้  ผู้พฒันา
ควรศกึษา  สภาพ  ปญัหาการด าเนินงาน
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศกึษาตามปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นล าดับแรก  
เพื่อให้ได้ระดับของปญัหาที่จะพัฒนา  
ทัง้นี้ผู้วจิยัได้เสนอแนวทางในการพฒันา
ไว้ทัง้  9  ปจัจัย  เพื่อให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา   ที่ต้ อ งการ
น าไปใชใ้นการพฒันาใหเ้กดิผลด ี และได้
ก าหนดบทบาทตามกระบวนการบรหิาร
จดัการ  PDCA  ในการด าเนินงานสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของผู้บรหิาร
และบทบาทของครูผู้สอน  ตามปจัจยัที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้
ทัง้  9  ดา้น   
 2.  ข้อเสนอแนะในการท า
วิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1  ในการศกึษาครัง้ต่อไป  
ควรศึกษาผลการน าแนวทางการพฒันา  
สู่ ก า ร เ ป็นอ งค์ก า รแห่ ง คว ามรู้ข อ ง
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป เ ข ต ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไปทดลองใช้และ
ตอ้งมกีารปรบัปรงุแนวทางดา้นใดบา้ง   
  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัย
เพื่ อพัฒนาตัวชี้ ว ัด   สภาพการ เ ป็น
องค์การแห่งการเรยีนรูแ้ละปจัจยัที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศลิป์ 
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