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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ และความ

ต้องการจำาเป็นในการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตหนองแขม 
กรงุเทพมหานคร (2) ศกึษาแนวทางการพัฒนาการเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร ประชากร ได้แก ่ครแูละบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสงักัดสำานกังาน
เขตหนองแขม จำานวน 451 คน โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางสำาเร็จรูป (Krejcie & 
Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 210 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีลักษณะการตอบสนองแบบคู่ คือ สอบถามสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และสอบถามสภาพพึงประสงค์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ 0.90 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
นำามาจัดลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น ภาพรวม พบว่า ความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ลำาดับที่1 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ลำาดับที่2 ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีม ลำาดับที่3 ด้านแบบแผนทางความคิด ลำาดับท่ี4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และลำาดับ
ที่ 5 ด้านความรอบรู้แห่งตน (2) แนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ด้าน 15 แนวทางการ
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พัฒนา ได้ดังนี้ 1. ด้านความรอบรู้แห่งตน แนวทางการพัฒนา คือ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) กำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาสถาน
ศึกษาที่ชัดเจน 3) จัดการสัมมนา อบรม หรือ การจัดทำาโครงการหรือโครงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 2. ดา้นแบบแผนทางความคิด แนวทางการพฒันา คอื 1) จดัการประชมบคุลากรอยา่งสม่ำาเสมอ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 2) จัดอบรมและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน แนวทางการพัฒนา คือ  
1) จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 2) จัดการประชุมและจัด
กิจกรรมเพื่อระดมความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 3) แต่ง
ตัง้คณะกรรมการเพือ่จดัทำานโยบาย เปา้หมายใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องสถานศกึษา 4. ดา้นการเรยีน
รู้เป็นทีม แนวทางการพัฒนา คือ 1) จัดการอบรม หรือ การประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังแนวความคิดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ 2) ร่วมกันจัดทำายุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 3) จัดกิจกรรมร่วมกันภายในองค์กรเพื่อเสริม
สร้างความสามัคคีภายในองค์กร และ 5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แนวทางการพัฒนา คือ 1) มีการ
จัดทำาเอกสารในการรวบรวมข้อมูลที่สำาคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบ
ได้ 2) มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำาหนด 
3) แต่งตั้งคณะกรรมติดตามและตรวจสอบการพัฒนาองค์กร

คำ�สำ�คัญ: การศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวปฏิบัติ

Abstract
The purposes of this research were; 1) to study the current, desirable state and 

perform a needs for the creation of a learning organization of schools under Nong Khaem 
District Bangkok Metropolitan Administration, and 2) to study guidelines for the development 
of learning organization. The population included 451 teachers and educational personnel in 
those schools. The size of sampling group is specified by Krejcie and Morgan statistical table 
(1970). As a result, the sampling groups are 210 teachers and educational personnel. The 
research instrument was a set of 5-scale questionnaires with a dual–response format which 
its reliability index of current state was 0.95 and 0.90 of desirable state and Semi-Structured 
interview. The data were analyzed by means of means, percentages, standard deviations, 
and modified priority needs index (PNI

modified
).

The results of this study revealed that (1) the overall current state and desirable 
state were high as showed by PNI

modified
 indexes in order of importance, namely the firstly 

systems thinking, team learning, mental models, shared vision, and personal mastery. (2) The  
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บทนำา
เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งโลกาภิ

วัตน์ เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ทำาให้
มีการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง

รวดเร็ว ตลอดจนระบบการจัดการศึกษา ทำาให้
ประเทศไทยเกิดความตระหนักถึงความสำาคัญใน
การจัดการและพัฒนาระบบการศึกษา ดังเห็นได้
จากปฏิรูปการศึกษาอันเนื่องมาจากกระแสความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม  
ส่งผลให้องค์กรมีความจำาเป็นที่ต้องพัฒนาระบบ
การศึกษาให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ซึ่งบุคลากร

guidelines for the development of learning organization in the following 5 issues of 15  
guidelines. These are detailed below: 1. the guidelines for the development of personal 
mastery in the following 3 issues: 1) appoint a committee for evaluating and developing 
curricula of educational institutions 2) establishing clear guidelines for the implementation 
and development of educational institutions 3) organizing seminars, training or creating  
projects or development projects personnel potential. 2. The guidelines for the development 
of mental models in the following 3 issues: 1) organizing meetings with personnel regularly. 
to exchange knowledge of educational development guidelines 2) organize training and 
provide knowledge on technology to develop personnel to keep up with current changes 
3) appoint a committee to develop curriculum in accordance with the changes in the global 
society. 3. The guidelines for the development of shared vision in the following 3 issues:  
1) organize training to develop personnel in accordance with the vision of the school  
2) organize meetings and organize activities to brainstorm ideas and create mutual  
understanding in the development of the vision of the school 3) appoint a committee 
to formulate policies the goals are in line with the vision of the educational institutions.  
4. The guidelines for the development of team learning in the following 3 issues:  
1) organize training or meetings together. to listen to ideas and exchange experiences in  
working on a regular basis; 2) jointly formulate a strategy of educational institutions or jointly  
solve concrete problems; 3) organize joint activities within the organization to enhance  
unity within the organization. 5. The guidelines for the development of team learning in the 
following 3 issues: 1) preparation of important information documents for organizational  
development in a systematic and verifiable manner; 2) having guidelines for developing  
educational institutions according to standards and in accordance with the vision of  
educational institutions; 3) appointing committees to monitor and follow up on the  
development of the organization. 

Keywords: Education, learning organization, guidelines
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ทกุระดบัต้องรว่มมอืในการพัฒนารว่มกนัเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพและความสามารถในภายในองคก์รอยา่ง
ตอ่เนือ่งซึง่บุคลากรในองค์กรมีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน จึงมีความจำาเป็นต้อง
ผนวกความรูด้งักลา่วเปน็องค์กรแหง่การเรยีนรู ้(สุ
รัตน์ ดวงชาทม, 2559) โดยองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 
(Learning Organization) เป็นแนวทางการ
พัฒนาองค์กรที่ทำาให้สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลยีทีเ่กดิขึน้
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาส
ในการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและ
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการทำางาน
ร่วมกัน และสามารถได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วธิบีรหิารบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 
11 กำาหนดให้ ส่วนราชการมีการพัฒนาความรู้ 
ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ โดยรับข้อมูลข่าวสาร
และประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่
สนับสนุนความเจริญมั่นคงขององค์กร ตลอดจน
ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับ
ตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวม
ท้ังแนวคิดสังคมโลกที่เป็นระบบสังคมเศรษฐกิจ
ที่อาศัยความรู้เป็นฐาน (Knowledge-Based  
Learning) ดังนั้นการจัดการความรู้มิใช่เป็นเรื่อง
การใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนให้เกิดการ
เรยีนรู ้และสามารถนำาความรู้ท่ีมอียู่มาแกไ้ขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทำาให้ด้านการศึกษานำาองค์กร

การเรียนรู้มาปรับใช้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำาหนดให้องค์กรการศึกษา
ทุกองค์กร ต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง 
สุรีย์พร บุญถนอม (2560) กล่าวว่า หากสถาน
ศึกษามีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะส่งผล
ให้ ครูและผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
ถูกต้อง รวมทั้งมีความรู้และความสามารถที่จะ
ดำาเนินการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
สถานศึกษาในฐานะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการศึกษาในสังคมซึ่งมีบทบาทที่สำาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
ฐานที่สำาคัญในการจัดกระบวนการเรียนและสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่ง วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2556) กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาเป็นองค์กรการ
เรียนรู้ที่สำาคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก รุ ง เ ทพมหานค ร เ ป็ นหน่ ว ย ง าน
ที่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มี
ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำานวน 437 โรงเรียน มีการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและเท่าทันต่อการในการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมในศตวรรษท่ี21 ซึ่งให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อีกท้ัง
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย
ให้ความสำาคัญและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษา (สำานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2563) ทำาให้โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ 
ยกระดบัคณุภาพสูม่าตรฐาน จงึเกดิการพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ



Journal of Education, Mahasarakham University 99 Volume 16 Number 3 July - September 2022

สภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้ที่มีส่วน
ในการจัดการศึกษา อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้ความสำาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการดำาเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน 

จึงกล่าวได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้  
มีความสำาคัญต่อการส่งเสริมความรู้และความ
สามารถ ตลอดจนการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรซึ่งเป็นกระบวนการทำางานที่ส่งผล 
ให้องค์กร มีคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่  
ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์ 
บู รณะ )  สั ง กั ดสำ า นั ก ง าน เ ขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจในการศึกษา
การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร โดยผล
การวิจัยในครั้งนี้ส่งผลให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยนำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดี
ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ

พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

คำาถามการวิจัย
1. สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

และความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในเขตหนองแขม เป็นอย่างไร 
  2. แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน 
เขตหนองแขม ควรเป็นอย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบผสมผสาน โดยประกอบด้วย การวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แบ่งการวิจัยเป็น 3 
ระยะ ดังนี้

ระยะที่  1 การศึกษาทฤษฎี ความ
หมาย และองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขต
หนองแขม

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพพึงประสงค์ ในการพัฒนาการเป็นการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในเขตหนองแขม

ระยะที่  3 แนวทางการพัฒนาการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในเขตหนองแขม

ประช�กร และกลุ่มตัวอย่�ง 

1. ประชากร

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาสภาพปจัจบุนั 
สภาพพงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ในการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
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สังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูและ
บุคลากรทางการศกึษา โรงเรยีนในสงักดัสำานักงาน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2563 รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน จำานวน 451 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 
ซ่ึงกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยกำาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 210 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด
ทฤษฎทีีไ่ดจ้ากการศกึษา การวเิคราะห์วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
จำานวน 35 ข้อ 

ตอนที่ 1 คำาถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ  
ตำาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
ในการทำางาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ จำานวน 5 ข้อ 

ตอนท่ี 2 คำาถามเกี่ยวกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
เป็นแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ 5 ระดับ 
จำานวน 35 ข้อ 5 ด้าน คือ 1) ความรอบรู้
แห่งตน 2) การมีแบบแผนความคิด 3) การมี 
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้เป็นทีม 5) การคิด
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตาม
แนวทางของ Likert (Likert Five’s Rating Scale) 

ก�รห�คุณภ�พเครื่องมือในก�รวิจัย

1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำาเนินการหา
คุณภาพเครื่องมือโดยมีรายละเอียดตามข้ันตอน
ดังนี้

 1) ผู้วิจัยจะศึกษาแนวคิดหลักการ 
ทฤษฎแีละเอกสารงานวิจยัเกีย่วกบัการเปน็องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามในการวิจยัเสนอตอ่อาจารยท์ีป่รกึษา

 2) ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัย ตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระและขอบเขตของงานวิจัยและดำาเนินการจัด
ทำาแบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับร่าง

 3) ผู้วิจัยนำาเสนอแบบสอบถามต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

 4 )  ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง ที่ เ ป็ น
แบบสอบถาม แบบเลอืกตอบ และแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ

 5) ผู้วิจัยนำาเสนอแบบสอบถาม
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรง
เชิงเนื้อหา ของเครื่องมือโดยวิธีหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับนิยามศัพท์ แล้ว
เลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
ส่วนข้อคำาถามที่มีค่า IOC ต่ำากว่า 0.50 ไม่นำามา
ใช้เป็นข้อคำาถาม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือก
ข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ำากว่า 
0.50 ขึ้นไป นำาไปทดลองใช้

 6) ผู้วิจัยจะนำาเป็นแบบสอบถาม ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวดับางบอน สังกดัสำานกังานเขตบางบอน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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 7) ผู้ วิจัยจะนำาแบบสอบถามที่
ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธี
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
โดยแบบสอบถามของข้อคำาถามที่เกี่ยวกับสภาพ
ที่ เป็นจริงของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ของโรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานคร สำานกังานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร มีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.95 และ ข้อคำาถามที่เกี่ยวกับสภาพ 
พึงประสงค์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงาน 
เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร มค่ีาความเช่ือมัน่
เท่ากับ 0.90 

 8) ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไป

2. แบบสมัภาษณก์ึง่มโีครงสรา้ง ผูว้จิยัได้
ดำาเนนิการหาคณุภาพเครือ่งมอืโดยมรีายละเอยีด
ตามขั้นตอนดังนี้

 1) ผู้วิจัยจะศึกษาแนวคิดหลักการ 
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับ
การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครเพ่ือ
สร้างเครื่องมือในแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 2) ผู้วิจัยพัฒนาแบบสัมภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้างเพื่อการวิจัย ตามกรอบแนวคิดให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระและขอบเขตของงานวิจัย 
และดำาเนินการจัดทำาแบบสมัภาษณก์ึง่มโีครงสรา้ง
เพื่อการวิจัยฉบับร่าง

 3) ผู้วิจัยนำาเสนอแบบสัมภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 

 4) ผู้วิจัยสร้างเครื่องที่ เป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง โดยกำาหนดคำาถามมี

ลักษณะเป็นคำาถามปลายเปิดเพื่อทราบข้อมูลที่
เปน็ประโยชน ์และนำาเสนอความคดิเหน็ แนะแนว
ทางการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร จำานวน 5 ข้อ

 5) ผู้วิจัยนำาเสนอแบบสัมภาษณ์ก่ึง
มีโครงสร้าง ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยวิธีหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับนิยามศัพท์ 
แล้วเลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50  
ขึ้นไป ส่วนข้อคำาถามที่มีค่า IOC ต่ำากว่า 0.50  
ไม่นำามาใช้ เป็นข้อคำาถาม โดยใช้ เกณฑ์การ
พิจารณาเลือก ข้อคำ าถามที่ มี ค่ า ดัชนีความ
สอดคล้องไม่ต่ำากว่า 0.50 ขึ้นไป นำาไปทดลองใช้

 6) ผู้วิจัยจะนำาเป็นแบบสัมภาษณ์
ก่ึงมีโครงสร้างไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ครูและ
บคุลากรทางการศกึษาโรงเรยีนวดับางบอน สงักดั
สำานักงานเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จำานวน 10 ท่าน

 7) ผู้วิจัยจะนำาแบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้างที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น  
โดยวธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
โดยแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างของข้อคำาถาม
ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร และ
แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ขอผ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 

 8) ผู้วิจัยนำาแบบสัมภาษณ์กึ่ งมี
โครงสร้างฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไป

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
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มหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

2. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามพร้อมทั้ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำานวน 210 ฉบับ พร้อมทั้ง
กำาหนดวันและเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่ ง ได้แบบสอบถามคืนจำ านวน 207 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 98.57 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณเ์พ่ือนำาไปวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรงุเทพมหานคร โดยแบง่ตามขัน้ตอน 3 ระยะ คือ

 ระยะที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลตอน
ที่1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ
แจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ และนำาเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

 ระยะที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลตอน
ท่ี2 สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแนวทางการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรงุเทพมหานคร โดยการหาคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่ง
มาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย 
จากนัน้นำาผลการประเมนิสภาพปจัจบัุนและสภาพ
พึงประสงค์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงาน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มาจัดเรียงลำาดับ
ความต้องการจำาเป็น 

 ระยะที่3 นำาค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็น (PNI

modified
)=(I-D)/D มาวิเคราะห์สรุปจัด

เรียงลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น
ตามลำาดับจากมากไปหาน้อย และนำาไปหา
แนวทางในการพัฒนาต่อไป

2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรงุเทพมหานคร โดยการสมัภาษณก์ึง่มโีครงสรา้ง 
การวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหาร จำานวน 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการคัด
เลือก คือ (1) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการจัดการศึกษาภายใน
องค์กรเป็นอย่างดี (2) เป็นผู้ที่กำากับดูแลเกี่ยวกับ
การศึกษา และมีประสบการณ์การทำางานไม่น้อย
กว่า 10 ปี 

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านแบบแผนทางความคิดและด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ 
ด้านความรอบรู้แห่งตน ส่วนสภาพพึงประสงค์
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ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแบบแผนทาง
ความคิด ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และ ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
คือ ด้านความรอบรู้แห่งตน และ ด้านการมีวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน และเมื่อวิเคราะห์ความต้องการ

จำาเป็นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าดัชนีลำาดับความ
สำาคัญของความต้องการจำาเป็น(PNI

modified
) โดย

เรียงลำาดับจากมากไปน้อย คือ ได้แก่ ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้าน
แบบแผนทางความคดิ ดา้นการมวีสิยัทศันร์ว่มกนั 
และด้านความรอบรู้แห่งตน ตามลำาดับ

ต�ร�ง 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลการพฒันาการเปน็องคก์รแหง่การเรยีน
รู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ภาพรวม

ร�ยก�รประเมิน

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์ คว�มต้องก�รจำ�เป็น

1
S.D.

1
แปลผล

2
S.D.

2
แปลผล PNI

Modified

ลำ�ดับ 
คว�มสำ�คัญ

1. ด้านความรอบรู้แห่ง
ตน

3.87 .59 มาก 4.43 .49 มาก .008 5

2. ด้านแบบแผนทาง
ความคิด

4.39 .49 มาก 4.45 .51 มาก .014 3

3. ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน

4.39 .55 มาก 4.43 .75 มาก .009 4

4. ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 4.37 .60 มาก 4.45 .52 มาก .018 2

5. ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ

4.37 .59 มาก 4.45 .94 มาก .019 1

รวม 4.28 .56 ม�ก 4.44 .64 ม�ก

2. แนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
พบว่า ควรพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
5 ด้าน และมีแนวทางการพัฒนา 15 แนวทาง 
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สำานักงานเขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร ไดด้งันี้

1) ด้านความรอบรู้แห่งตน แนวทางการ
พัฒนา คือ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 (2) กำาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ชัดเจน 
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 (3) จัดการสัมมนา อบรม หรือ การ
จัดทำาโครงการหรือโครงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

2) ด้านแบบแผนทางความคิด แนวทาง
การพัฒนา คือ 

 (1) จัดการประชมบุคลากรอย่าง
สม่ำาเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ 
พัฒนาสถานศึกษา 

 (2) จัดอบรมและให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 (3) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน แนวทาง
การพัฒนา คือ 

 (1) จดัการอบรมเพ่ือพัฒนาบคุลากร
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 (2) จัดการประชุมและจัดกิจกรรม
เพือ่ระดมความคดิและสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัใน
การพัฒนาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 (3) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำา
นโยบาย เป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา

4) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม แนวทางการ
พัฒนา คือ 

 (1) จัดการอบรม หรือ การประชุม
ร่วมกัน เพื่อรับฟังแนวความคิดและแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ 

 (2) ร่วมกันจัดทำายุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 (3) จดักจิกรรมรว่มกนัภายในองคก์ร
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แนวทาง
การพัฒนา คือ 

 (1) มีการจัดทำาเอกสารในการ
รวบรวมข้อมูลที่สำาคัญในการพัฒนาองค์กร 
อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 

 (2) มแีนวทางการพฒันาสถานศกึษา 
ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่  
สถานศึกษากำาหนด 

 (3) แต่งตั้งคณะกรรมติดตามและ
ตรวจสอบการพัฒนาองค์กร

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบันการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
กรุ ง เทพมหานครสำานักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากสอดคล้องกับงานวิจัยบุษยมาศ สิทธิพันธ์ 
(2559) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำาเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
สุรีย์พร บุญถนอม (2560) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากปัจจุบัน
มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ สถานศึกษาจึงมีนโยบายที่ต้อง
พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
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ขององค์กรทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพ ส่วนสภาพ
พึงประสงค์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำานักงาน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับที่มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มินตรา อินต๊ะไชย (2559) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการประถมศึกษาพะเยา เขต1 ซึ่งผลการ
วิจัยพบว่า สภาพพึงประสงค์ของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เหตุที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จะเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีความ
กระตอืรอืรน้เพือ่พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและมี
สว่นรว่มในคดิและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั สง่ผล
ใหก้ารมองภาพรวมขององคก์รและดำาเนินงานของ
องค์กรไปในทิศทางเดียวกันและส่งผลให้องค์กร
บรรลุตามเป้าประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ และจากการ
ศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ของการเปน็องคก์รแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า  
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรพัฒนาทุกด้าน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของรติกร พุฒิประภา 
(2560) ที่วิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรยีนบา้นลานแหลม (สรนุวตัรราษฎรอ์ทุศิ) 
พบวา่ ทัง้ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
และเมื่อลำาดับความต้องการจำาเป็นเรียงลำาดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาเป็นลำาดับแรก คือ ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ รองลงมา ด้านการเรียนรู้เป็น
ทีม ด้านแบบแผนทางความคิด ด้านการมีวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน และ ด้านความรอบรู้แห่งตน ตาม
ลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564-

2569 ซึง่กลา่วไวว้า่ การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้
จะทำาให้สถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
และสง่ผลใหบ้รรลเุปา้หมายในการพฒันาคณุภาพ
ประชากรของกรุงเทพมหานคร ภายใต้วิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครเก่ียว
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
เพือ่พฒันาสูอ่ตัลกัษณผ์ูเ้รยีนแหง่มหานครทีพ่รอ้ม
ด้วยคุณธรรม

2. แนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กร
แหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

1) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า การคิดเชื่อมโยงลักษณะภาพ
รวมทำาให้เกิดการวางแผนการดำาเนินงาน มีความ
ต้องการจำาเป็นต้องพัฒนาลำาดับแรก ทั้งนี้อาจ
เพราะสถานศึกษามีข้ันตอนและระบบการบริหาร
งาน บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ เช่น มีการประชุมวางแผนก่อนการ
ปฏบิตังิานเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามสอดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการพัฒนาบุคลากร 
อย่างเป็นระบบโดยการทำา PLC ผลการประเมิน
ทำาใหบ้คุลากรเขา้ใจปญัหาทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้สามารถ
มองเห็นภาพในการดำาเนินงานได้ชัดเจนส่งผลให้
องค์กรมีเป้าหมายสำาคัญในการวางแผนทางการ
ศึกษา เกิดกรอบแนวคิดและทิศทางในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยสอดคล้อง
คล้องกับแนวคิดของ Senge (1990) ได้กล่าวว่า  
การคิดอย่างเป็นระบบ คือ สิ่งที่จำาเป็นและให้
ความสำาคัญมากที่สุด การคิดอย่างเป็นระบบหรือ
การคดิลว่งหนา้ทำาใหก้ารทำางานเปน็ขัน้ตอนทำาให้
บุคลากรในองค์กรมองเห็นภาพรวมขององค์กร
สามารถเขา้ใจปญัหาและสาเหต ุสามารถปรบัปรงุ
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และแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยส่งผลให้องค์กร
ไดม้ปีระสทิธภิาพในการทำางานเพ่ิมขึน้ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสรุยีพ์ร บุญถนอม (2560) ทีพ่บวา่  
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการคิดเชิง
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ
แรก โดยสถานศึกษามีการปฏิบัติงานเป็นระบบมี 
ขั้นตอนเป็นแบบแผนเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของสถานศึกษา

2) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า ด้านการคิดและการเรียนรู้เป็นทีม 
คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรรับฟังและ
นำาเสนอขอ้คดิเหน็รว่มกนั เพ่ือนำาไปสูก่ระบวนการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพภายในองค์กรการเรียนรู้ 
ร่วมกันภายในองค์กรจากประสบการณ์ ความรู้  
ของบุคลากรในองค์กรโดยวิธีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ความคิด ความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพในตัวบุคคล การวางแผนทางการศึกษา
เพ่ือเป็นกรอบสำาหรับการพัฒนาการศึกษาขั้น 
พื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำาให้เกิด 
องค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อ
สรา้งทมีงานทีม่คีณุภาพและสามารถเพ่ิมศกัยภาพ
ภายในองค์กร สอดคล้องคล้องกับแนวคิดของ 
Senge (1990) ทำาให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิง่แปลกใหมโ่ดยใช้การกระบวนการรว่มกนั มกีาร
สนทนาอย่างกว้างขวาง และนำาแนวความคิดของ
แต่ละบุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่วนสำาคัญ 
ที่เป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัย 
อรัญ ร่วมสุข (2557) ที่พบว่า การแลกเปลี่ยน
ความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำาเสมอ มีการวางแผนเป็น
ระบบและรว่มกนัมองปญัหา หาแนวทางแกป้ญัหา  
อีกทั้งร่วมกันหาทางป้องกันปัญหาทำาให้เกิด
แนวทางการแก้ปัญหาดีที่สุด

3) ด้านแบบแผนทางความคิด ผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้านแบบแผนทางความคิด 
คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนและส่งเสริมใน
การรับฟังแนวทางและแนวความคิดของสมาชิก
ภายในองค์กรโดยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร สถานศึกษามีส่วนสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมและช่องทาง
ให้บุคลากรได้นำาเสนอผลงานทางวิชาการตาม
ความถนัดและความสนใจ อีกทั้งสถานศึกษา
ติดตามผลการดำาเนินงานให้ข้อเสนอแนะและให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รติกร 
พุฒิประภา (2560) ที่พบว่า สถานศึกษาต้อง 
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรจัดทำาแผนในการ
ปฏบิตังิานของตน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ณชัชา 
บญุประไพ (2559) ไดก้ลา่วว่า แบบแผนความคดิ  
รูปแบบความคิด โดยเป็นส่วนหนึ่งของการคิด
อย่างมีเหตุผล และความเชื่อจะมีการเปลี่ยน 
รูปกระบวนการคิด ทำาให้เกิดกระบวนการคิด 
อยา่งเปน็ระบบ ทำาใหอ้งคก์รเกดิการเปลีย่นแปลง
ที่เหมาะสม

4) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
คือ สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร
พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สถาน
ศึกษามีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
และเป้าหมายขององค์กรภายใต้ความร่วมมือของ
บุคลากรในองค์กร โดยนำาผลการประเมินไปจัด
ทำาแผนการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาประจำา
ปีทำาให้องค์กรพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพประชากร
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Senge (1990) การมวิีสยัทศันร์ว่มกนั ทำาให้
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เกิดความร่วมมือภายในองค์กร เกิดการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพในการทำางาน เพื่อสู่เป้าหมาย
ขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ รติกร  
พุฒิประภา (2560) ท่ีพบว่า ควรมีการจัดการ
ประชุมเพื่อให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นร่วมกัน และสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่ชัดเจน

5) ด้านความรอบรู้แห่งตน ผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้านความรอบรู้แห่งตน คือ 
บุคลากรสามารถกำาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
วธิกีารพฒันา และปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งด้วยตนเอง 
โดยสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้
บคุลากรมคีณุภาพและมกีารเพ่ิมประสทิธภิาพการ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ จัดทำามาตรฐาน
ขั้นต่ำาของโรงเรียน จัดโครงสร้างการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างความรับผิดชอบส่งผลต่อผลลัพธ์ และ
เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง 
และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความ
เชีย่วชาญสูค่วามเปน็เลศิ ตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 
ปีของการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ. 
2561-2580) ซ่ึงมีการกำาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีการสำารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง โดยจัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 
ประชมุ หรอื สมัมนาตามความเหมาะสมในวชิาชีพ 
มีการจัดทำาแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (Individual Development  
Plan: ID PLAN) เพื่อพัฒนาตนเองและนำาความรู้

ทีไ่ดร้บัพฒันาการจดัการเรยีนการสอน สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Senge (1990) การฝกึทกัษะ การ
อบรมตนเอง การจัดการความรู้จึงเป็นรากฐานที่
สำาคัญในการเพิ่มศักยภาพและความเช่ียวชาญใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ความรอบรู้จึงเป็นทักษะ
ความสามารถที่สำาคัญต่อตนเองและองค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยมาศ สิทธิพันธ์ 
(2559) ทีพ่บว่า ผู้สอนมวิีสยัทศันท์ีด่ ีมกีารพฒันา
และสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการฝึกฝน และ
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ
1 .  คว รมี ก า รศึ กษาแนวทางการ

พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากผลการวิจัยในครั้ง
นี้พบว่ามีความจำาเป็นในการพัฒนาสูงเป็นลำาดับ
แรก โดยพัฒนาการคิดและการจัดการการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบส่งผลให้การศึกษาข้ันพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
อปุสรรคทีส่ง่ผลตอ่การพฒันาการเปน็องคก์รแหง่
การเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไป

3. ควรทำาการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ 
ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
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