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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานและสังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎี
บัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประชากร คืองานวิจัย
ระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจ านวน  13 ชื่อ
เรื่องตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปีพ.ศ.2547 – 2555 ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะส่วนที่สืบค้นได้จาก
ฐานข้อมูล ThaiLIS  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า  

1. งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Research) 
พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถาน ศึกษาระดับวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัยงานวิจัยส่วนใหญ่จะไม่มีการก าหนด
สมมติฐานวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้มากที่สุดคือ วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้โปรแกรม LISREL 

2. การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าองค์กรทางการศึกษา
ส่วนใหญ่ จะมีความเป็นองค์กรการเรียนรู้ในระดับมากองค์ประกอบ ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาได้แยก
ตามระดับขององค์กรทางการศึกษาคือ1)องค์กรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพบองค์ประกอบของรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้  ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
ปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และการประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) องค์กรทางการศึกษาที่เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถพยากรณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ และการ
พัฒนานวัตกรรมทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร และกลยุทธ์การกระจายอ านาจและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 3) องค์กรทางการศึกษาในระดับวิทยาลัยได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล พบปัจจัยทางการบริหารที่
ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้จากความผิดพลาดการบริหารแบบสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยงและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ การให้รางวัลและแสดงความยกย่องผู้ที่
สร้างสรรค์นวัตกรรมและผู้ที่ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพการประเมินผลระบบสื่อสารและน าผลการ
ประเมินไปพัฒนามีการจัดสรรกระจายงานให้บุคลากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดบุคลากรดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานการจัดการความรู้
ให้มีมาตรฐานการสร้างโอกาสให้บุคลากรและทีมงานมีส่วนร่วมก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร พัฒนา
เป้าหมายการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้และด าเนินการตามแผน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน 
โดยมีการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนนอกเหนือแผนกงานของตน การเรียนรู้งานของสถาบันอ่ืนให้มากขึ้นการ
ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบในการท างานและการแก้ไขปัญหา ส่วนวิทยาลัยเทคนิคพบรูปแบบของ
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมและพบแนวทางการน ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา
องค์กร 4) องค์กรทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบด้านองค์กร
บุคลากร และผู้น าส่วนมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีความ
คิดเห็นต่อลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านสูงกว่าเกณฑ์ 
ค าส าคัญ: องค์กรทางการศึกษา, องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
Abstract 

The objective of this research is to study and analyze the basic information and 
synthesis of doctoral dissertations on the development of educational organizations to 
become learning organizations. 13 dissertations in the field of educational administration 
and related fields published during the year 2004 - 2012 were included in the study. 
Purposive sampling was used to search for specific parts from the database of ThaiLIS.  
Data were recorded in a data record form. The statistics used were frequency, 
percentage, and content analysis. The results showed that; 
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1. Research on the synthesis of a Mixed Research study areas include education in 
the department of basic education. Office of Education school, college and university level. 
Research were not hypothesis. Sampling methods were mostly used. Multi-stage random 
sampling used mainly as a query. The statistics used were Mean, Standard deviation and 
LISREL. 

2. In order to transform Educational Organization to become Learning 
Organization, it must include education organizations. The learning organization, as based 
on the research, must follow certain guidelines patterned through the educational level 
of the organization. The following must be considered: 1) Basic Education should 
incorporate corporate style of learning. These styles include Administrative factors that 
will in fluence learning.In the same way, it could predict learning organization and assess 
learning organization,at the same time; 2) Educational organizations, headed by the 
Ministry of Education, show factors that affect both the  organization of learning and 
organizational predictors of learning. Innovation and development must go hand in hand 
on a personal level.  Organizational level must have a strategy for decentralization and 
for strengthening the different area, hence, must increase in the office area of education; 
3) the study shows that the college of Nursing presented a good example in Educational 
organization. They meet the administrative factors that affect the organization of 
learning. They follow certain standards to evaluate and learn from their mistakes. They 
facilitate coaching on how to be an effective mentor and manager. As part of their 
evaluation, they give praise and reward to those who are innovative and work with a 
team effectively. Systematic evaluations are being followed to improve the allocation 
and distribution of personnel thoroughly and fairly. Appropriate allocation is given to 
health care and information personnel thoroughly and fairly. Appropriate allocations are 
given to health care and information technology. Evaluation system and the evaluation 
to improve the allocation and distribution personnel thoroughly and fairly. To health 
care information technology systems. Allocative enough to use. The results of evaluation 
to improve the quality of information technology/supporting learning and performance. 
The Knowledge and Management Standard help in creating opportunities for staff and 
team participation plan development. Develop learning goals and solve problem in a 
systematic manner the preparation of a strategic plan to develop a learning organization 
and implementation of the plan. To encourage a behavior modification work.The 
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department worked with someone other than their coworker. They learn from other 
institutions to improve a thinking process in operation and troubleshooting. The 
Differentiation in degree are elements that are appropriate to meet guidelines for the 
organization of learning for the development of the organization. 4) Educational 
organizations at the university level the elements that contribute to the development of 
a learning organization; the University has three key components, including the leader of 
the organization, personnel and University. The Academic staff and the support of the 
opinions of the characteristics of a learning organization as a whole and the higher 
threshold. 
Keywords: Educational Organizations, Learning Organizations  
 
บทน า 
  กระแสโลกาภิวัตน์น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้สามารถใน
การแข่งขันขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรที่จะสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ อันได้แก่ ความรู้ 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กรในการเพ่ิมคุณภาพ ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยู่กับ
ความสามารถขององค์กรที่ท าให้การเรียนรู้ในองค์กรมีการไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง(จอมพงศ์  มงคลวนิช.  
2555: 253) ความรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จะประกอบด้วยความรู้ชนิด Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ความรู้ชนิดนี้สามารถพัฒนาและ
แบ่งปันกันได้ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเนื่องจากมิได้อยู่ในรูปแบบที่
คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายและความรู้ชนิด Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลผ่าน
กระบวนการรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร ต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย (รังสรรค์ เนียมสนิท.  2552: 6)มีผู้สนใจศึกษาการบริหารองค์กรทางการศึกษามากมาก  
ซึ่งนงลักษณ์  เรือนทอง(2550: 164-166) พบว่าองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล คือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนภายใต้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ แม้แต่ภาคเอกชนก็ยอมรับว่า การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรจนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)จะท าให้องค์กรเกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันและช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย    
  การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาการศึกษาไทยที่ยังอยู่ในช่วงวิกฤติได ้จึงเห็นว่าควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีผู้ค้นพบแนวทางการ
พัฒนาองค์กรทางการศึกษา ทั้งในรูปโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

317 | P a g e  
 

มาแล้วจึงควรได้สังเคราะห์ข้อค้นพบเหล่านั้นเพ่ือจะน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรทางการศึกษาไทย 
ในการสังเคราะห์งานวิจัยนั้นนงลักษณ์ วิรัชชัย(2542) ได้ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย
(Research synthesis)ไว้ว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆหลายเรื่องมา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและน าเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ได้ค าตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการให้ได้ค าตอบที่เป็นข้อยุติ  
  การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ แก่ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้กับองค์กรทาง
การศึกษาต่าง ๆ ได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์กรทางการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  2. เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
  งานวิจัยที่รวบรวมทั้งหมด 13 เรื่อง เป็นงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษา ที่มีการพิมพ์
เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2555 ซึ่งผ่านกระบวนการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ โดยคณาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่ต้องท าการประเมินคุณภาพงานวิจัยทั้งหมดอีก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้คือ งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษาและสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
สยาม มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจ านวน 13 ชื่อ
เรื่อง ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี  พ.ศ.2547 – 2555 เข้าสืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูล  ThaiLIS 
(tdc.thailis.or.th/tdc/) ระหว่างวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาและ
วัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดปัญหาว่าแนวทางการพัฒนา ที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรทาง
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การศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 13 เรื่อง จากฐานข้อมูล ThaiLIS และศึกษารายงาน
แต่ละเรื่ องอย่ างละเ อียดพร้อมบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก  ขั้นตอนที่  3 ท าการวิ เคราะห์ 
จัดหมวดหมู่ข้อมูล เพ่ือศึกษาความเหมือน ความต่าง สรุปเป็นข้อค้นพบใหม่และขั้นตอนที่  4 สรุปผลการ
สังเคราะห์ อภิปรายผล และเสนอแนะ โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ดัดแปลงมาจากแบบบันทึกข้อมูลในการ
สังเคราะห์งานวิจัยของ กิตติพร  เนาว์สุวรรณ(2554) ประกอบด้วยสาระส าคัญ 11 ประการได้แก่  
1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อผู้วิจัย 3) ชื่อสถาบันการศึกษา 4) พ้ืนที่ศึกษา 5) ปีที่พิมพ์ 6) ประเภทของงานวิจัย  
7) การก าหนดสมมติฐาน 8) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 9) การสุ่มตัวอย่าง 10) สถิติที่ใช้ 11) ผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
  1.  ลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานของงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้  จากจ านวน 13 เรื่องพบว่าเป็นดุษฎีนิพนธ์ของของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยศิลปากร แห่งละ 2 เรื่องส่วนมหาวิทยาลัย 
อีก 5 แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มีดุษฎีนิพนธ์แห่งละ 1 เรื่องพ้ืนที่ศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 38.5 องค์กรทางการศึกษาที่เป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษา ร้อยละ 23.1 องค์กรทางการศึกษาระดับวิทยาลัย ร้อยละ 15.4 และองค์กรทางการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 23.1 ดุษฎีนิพนธ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2555 ประเภทของการวิจัย เป็น
วิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Research) ร้อยละ 69.2 งานวิจัยไม่ได้ก าหนดสมมติฐานคิดเป็นร้อยละ 
53.85 ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงไปคือสุ่มแบบเจาะจง ร้อยละ 30.8 สถิติที่
ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 92.35 และใช้โปรแกรม LISREL 
คิดเป็นร้อยละ 61.5 
  2. การสังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สรุปผลดังนี้ 

2.1 องค์กรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่ามีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก 
   2.1.1 ข้อค้นพบในด้านองค์ประกอบและปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในเรื่ององค์
องค์ประกอบหลักของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้
ของบุคลากรการพัฒนาวิชาชีพ การบริหารจัดการความรู้และเทคโนโลยีการเรียนรู้ องค์กร ภาวะผู้น าการ
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คิดอย่างเป็นระบบ การรอบรู้ส่วนตน แบบแผนความคิดการเรียนรู้เป็นทีมบรรยากาศความไว้ใจและความ
ร่วมมือส าหรับเรื่องปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลทางตรงมี 6 ปัจจัย คือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน 
เทคโนโลยีและระบบงานเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน การจูงใจ การปฏิบัติด้านการจัดการ
และการปฏิบัติด้านการบริหาร ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลทางอ้อมมี 7 ปัจจัย คือ บรรยากาศและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  การพัฒนาครูและทีมงาน ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ โครงสร้างของโรงเรียน การจูงใจ เทคโนโลยีและระบบงาน ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลรวม มี 
11 ปัจจัยได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การปฏิบัติของครูและทีมงาน เป้าหมายและข้อมูล
ย้อนกลับการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ การปฏิบัติด้านการจัดการ การพัฒนาครูและ
ทีมงาน การจูงใจ ภาวะผู้น าทางวิชาการ เทคโนโลยีและระบบงาน โครงสร้างของโรงเรียน การปฏิบัติด้าน
การบริหารในด้านปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การปฏิบัติงานของครู
และทีมงาน เป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน การจูงใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร  
การพัฒนาครูและทีมงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 9 ปัจจัย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ โครงสร้างที่เหมาะสมขององค์กร 
การคิดอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ขององค์กร วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร การพัฒนาบุคลากร การท างาน
เป็นทีม การมีวิสัยทัศน์ร่วม การสร้างบรรยากาศในองค์กร และ การสร้างและถ่ายโอนความรู้ 
   2.1.3 ข้อค้นพบในด้านการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้นั้น ยังไม่ปรากฏในงานวิจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ 
 2.2 องค์กรทางการศึกษาที่เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าสภาพปัจจุบันส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีระดับพฤติกรรมของการเป็นบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมากและ
เป็นไปตามหลักวินัย 5 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล แบบแผนทางความคิด วิสัยทัศน์ร่วมกัน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิดเชิงระบบและยังมีข้อค้นพบอื่นดังนี้   
   2.2.1 ข้อค้นพบในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส าหรับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถพยากรณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้คือการสร้างวิสัยทัศน์ พันธ
กิจและยุทธศาสตร์ การจัดท าโครงสร้างและการบริหารงานการมีภาวะผู้น าทางวิชาการและการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน   
   2.2.2 ข้อค้นพบในด้านแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีข้อค้นพบใน 
เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมที่ได้เป็นนวัตกรรมทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรระดับบุคคลคือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร นวัตกรรมระดับกลุ่ม
คือเทคนิคการท างานเป็นคู่ และนวัตกรรมระดับองค์กรคือ เทคนิคการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วัฒนธรรม
การเรียนรู้ข้อค้นพบด้านการสร้างและพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาพิจารณาตามกลยุทธ์การกระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เฉพาะการเพ่ิมศักยภาพในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีดังนี้ 1) กลยุทธ์ด้านมาตรฐานความ
เข้มแข็งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในประเด็นการตอบสนองและพัฒนานโยบาย มีความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน ส่วนประเด็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนทางความคิด ประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ มี
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทีมงานบริหาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในประเด็นการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพและประเด็นการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลเช่นกัน 3) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในประเด็นการพัฒนาระบบบริหาร มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการ มีความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้านเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ประเด็นการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลมีความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้านเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และประเด็นสุดท้ายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลและการคิดเชิงระบบ 
  2.3 องค์กรทางการศึกษาในระดับวิทยาลัยเนื่องจากองค์กรทางการศึกษาในระดับวิทยาลัย
ที่น ามาสังเคราะห์คือ วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งมีโครงสร้างพ้ืนฐานแตกต่างกันมาก ผู้วิจัย
จึงแยกผลการสังเคราะห์งานวิจัยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   2.3.1 องค์กรทางการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลผลวิจัยพบว่า สภาพการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลอยู่ในระดับสูง 
    2.3.1.1 ข้อค้นพบเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กร  ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและช่องทางการ
สื่อสาร ปัจจัยด้านเทคโนโลยี/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านประสิทธิผลการ
ด าเนินงานและคุณภาพ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน การเพ่ิมอ านาจและความรับผิดชอบใน
งาน ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ์ ปัจจัยด้านการปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน 
    2.3.1.2 ข้อค้นพบเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล
ต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารควรสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้จากความผิดพลาดให้คุณค่ากับผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานที่เน้นการท างานกับเครือข่าย 2) ปัจจัยด้านการบริหาร ควรบริหารงานแบบสอนงานการเป็น 
พ่ีเลี้ยง และการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ 3) ปัจจัยด้านการ
จูงใจ  ควรมีการพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและแสดงความ
ยกย่อง/ให้รางวัลแก่บุคลากรที่สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ปัจจัยด้านโครงสร้าง
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องค์การและช่องทางการสื่อสาร ควรมีการประเมินผลระบบการสื่อสารของสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารขององค์การ และมีการจัดสรรกระจายงานให้กับ
บุคลากรอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม 5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ควร
มีการจัดบุคลากรรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดหาพัฒนา
เทคโนโลยีและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติ งานให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งาน  
6) ปัจจัยด้านประสิทธิผลการด าเนินงานและคุณภาพ ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานและด้านการจัดการความรู้ของสถาบัน ก าหนดมาตรฐานเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษา
พยาบาลในสังกัดอ่ืน ๆ ที่มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเพ่ือใช้ในการก าหนดเป้าหมายของสถาบันให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 7) ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน การเพ่ิมอ านาจและความรับผิดชอบในงาน 
ควรมีการสร้างโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรและเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างโอกาสให้บุคลากรและทีมงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 8) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
และกลยุทธ์ ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และด าเนินการ
ตามแผน 9) ปัจจัยด้านการปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน บุคลากรควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน 
โดยท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนนอกเหนือแผนกงานของตน พยายามเรียนรู้งานอ่ืนของสถาบันมากขึ้น และใช้
กระบวนการคิดเชิงระบบในการท างานและการแก้ไขปัญหา 
   2.3.2 องค์กรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคผลวิจัยพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมใน
การพัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
    2.3.2.1 รูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) โครงสร้างการจัดโครงสร้างองค์กรแบบเมตริกซ์ (Matrix Organization) การมอบอ านาจ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรทางการศึกษา 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เกิดจากกระบวนการระดมความคิด
ร่วมกันของคณะบุคคลภายในและภายนอกองค์กร สอดคล้องกับรูปแบบตัวบ่งชี้  3) สภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรม เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ เ พ่ือผลิตก าลังคนให้สนองตอบต่อตลาดแรงงาน  5) การ
ติดต่อสื่อสาร ค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรพิจารณารับและถ่ายทอดสารจากหลากหลายช่องทาง เน้น
การสื่อสารสองทาง 6) การจัดการและการถ่ายโอนความรู้ การบริหารจัดการความรู้ภายใต้ขั้นตอนของตัว
แบบเชิงระบบ สร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้  มุ่งพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะหลักเพ่ือตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ มุ่งพัฒนาอาชีพประเภทวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 7) เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้จัดกระบวนการท างานของสารสนเทศอย่าง เป็นระบบ 
สร้างเครือข่ายให้คลอบคลุมไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 8) การเรียนรู้เป็นทีม เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การ
เรียนรู้เชิงคาดการณ์ และการเรียนรู้เชิงปรับตัว พัฒนาทีมงานไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของแต่ละ
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ทีม 9) การกระตุ้นและแรงจูงใจหมุนเวียนเปลี่ยนงานสร้างทัศนคติเชิงบวกบ ารุงขวัญส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 10) การพัฒนาบุคลากร วางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาเลือกใช้วิธีการประเมินบุคลากรให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์  ส่งเสริมการ
คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 11) การประเมินผล ประเมินผลโดยใช้
ตัวชี้วัดใน 4 มุมมอง จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ใช้กลไกของการประกันคุณภาพภายในใช้วงรอบ
การบริหารงานคุณภาพ 
    2.3.2.2 ด้านการน ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาโดยการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์กร และการจัดโครงการในระดับแผนกวิชาได้แก่ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมภาวะผู้น าทางวิชาการในการคิดวิเคราะห์ปัญหา สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคลากรในระดับองค์กรและในระดับแผนกวิชาโดยการ สื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ก่อให้เกิดการจัดการและการถ่ายโอนความรู้เป็นการบริหารจัดการความรู้ภายใต้ขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและถ่ายทอดข้อมูลก่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม อย่างมีหลักเหตุผล ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโดยใช้ สภาพปัจจุบันเป็นแหล่ง
เรียนรู้พัฒนาทีมงานไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของทีม กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สร้างทัศนคติการท างานเชิงบวก เป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน และมีส่วนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.4 องค์กรทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากองค์กรทางการศึกษาในระดับ
วิทยาลัยที่น ามาสังเคราะห์คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้
มีโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน จึงแยกผลการสังเคราะห์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   2.4.1ข้อค้นพบในเรื่องระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย พบว่า
ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับปานกลาง 
   2.4.2 ข้อค้นพบในเรื่องขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) องค์ประกอบด้านองค์กร 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยด้านการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) องค์ประกอบด้านบุคลากร ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยด้านเจตคติและการท างานของ
บุคลากร และความรู้ความสามารถของบุคลากร และ  3) องค์ประกอบด้านผู้น า ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยด้าน ผู้น าที่มุ่งน าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าที่มีบทบาทเป็นเพ่ือนร่วมงาน และผู้น าที่มีหน้าที่
เป็นผู้จัดการและยังพบองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ประกอบด้วยมี 6 องค์ประกอบ คือ การคิดเชิงระบบ การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมการปรับเปลี่ยนองค์กร และการใช้เทคโนโลยี องค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์
มาตรฐานสูงสุดคือ การมีแบบแผนความคิด 
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   2.4.3 ข้อค้นพบในเรื่ององค์กรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่า  บุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีความคิดเห็นต่อลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ ได้แก่ ด้านความคิดเชิงระบบ ด้านการมี
แบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการรอบรู้แห่งตนปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมได้แก่วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ โครงสร้างและงานในองค์กร  และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาบูรพาปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การมอบอ านาจ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจัยด้านบูรณาการทางวิชาการ ได้แก่ การเรียนรู้ในองค์กร การสร้างและถ่ายทอดความรู้และการจัดการ
ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
การอภิปรายผล 
  จากการสังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยภาพรวม พบว่า แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กรทาง
การศึกษา มีดังนี้ 

 1.  การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ควรหาแนวทางพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นพบ
มาพัฒนาให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนในแต่ละแห่งตามมุมมองของผู้บริหาร เช่น ด้านวัฒนธรรมใน
โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับงานวิจัยของGrant Hackney and Edgar(2000)ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับองค์กรและภาวะผู้น าในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านการศึกษา
ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันและอนาคต มีผล
ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ซึ่งรัฐบาลในยุคปัจจุบันก็ได้หาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ดังที่ 
นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกัน
แถลงข่าวในเรื่อ "ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ลดการบ้าน"ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
เพ่ือสร้างความภูมิใจในชาติและการเป็นพลเมืองดี รวมทั้งมีค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน(ส านักข่าวไทย. 2557)ส าหรับ
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ผลการศึกษาด้านปัจจัยการบริหารซึ่งพบปัจจัยการบริหารที่สามารถพยากรณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เช่น
ด้านวัฒนธรรมขององค์กร และเรื่องการปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับการ
ปฏิบัติงาน การจูงใจ บรรยากาศและการพัฒนาครูและทีมงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแนวคิดของMarquardt and Reynold (1994. 98-99) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือการมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร การมีเทคโนโลยี
การเรียนรู้จะท าให้สมาชิกในองค์กรมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้  สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์(2555. 28-29)ได้กล่าว
สรุปว่า เมื่อผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้กิจกรรมต่าง ๆ มายั่วยุ ส่งเสริมให้ครูได้ปรับเปลี่ยนตนเองโดยมี
การปรับเปลี่ยนทั้งค่านิยม และพฤติกรรมการหาความรู้ให้กลายมาเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” แล้วครูก็
จะน าความรู้ไปปรับปรุงการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพ  และเมื่อครูได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ตนได้ศึกษา
กับเพ่ือนครูก่อให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ในทีมงานและระหว่างทีมงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมงานจะ
ก่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  2. การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาที่เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่พบว่าองค์การทางการศึกษาที่เป็น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีระดับพฤติกรรมของการเป็นบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากนั้น
เนื่องด้วยบุคลากรที่ท างานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากผู้มี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือให้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทในการก ากับ
ดูแลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในเชิงการเป็นผู้นิเทศจึงต้องหมั่น
แสวงความรู้เพ่ือการพัฒนาตนในรูปแบบต่าง ๆ เกิดการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีการสร้างสมประสบการณ์ต่าง ๆ
จนเกิดทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรในระดับโรงเรียนได้ ส่วนอัมพร ปัญญา(2553. 183)ที่ได้
กล่าวถึงข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ว่า
ควรฝึกให้บุคลากรมองทุกส่วนของงานอย่างเป็นระบบอย่างสัมพันธ์กันน าไปสู่การบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และต้องปรับปรุงมุมมองของบุคลากรให้เข้าใจเข้าใจบริบททางสังคมโดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งให้บุคคลได้รู้ต าแหน่งของตนในหน่วยงานว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับส่วนอ่ืนอย่างไรซึ่งในปัจจุบันเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ จะน าเอาแนวคิดเรื่ององค์กรการเรียนรู้ไปใช้
พัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ดังที่ พรรณี สวนเพลงและคณะ(2553. 32) ได้กล่าวว่า “การ
น าแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้ เป็นการกระตุ้นและเร่งเร้าให้ทุกคนได้เป็นบุคลากรแห่งการ
เรียนรู้ที่มีความตื่นรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือน าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
  3. การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาในระดับวิทยาลัย พบว่าสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
วิทยาลัยพยาบาลและในวิทยาลัยเทคนิค อยู่ในระดับสูง ซึ่งองค์กรทางการศึกษาทั้งสองแห่งมีธรรมชาติ
ขององค์กรแตกต่างกัน  จึงต้องพิจารณาในแต่ละองค์กร  ดังนี้ 
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  3.1 องค์การทางการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล สภาพการเป็นองค์กรการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของบุบผา พวงมาลี(2542) ที่พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐโดยรวมอยู่ในระดับสูงระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรทางเรียนรู้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวรส บุนนาค(2543) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ 
กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรโดยรวมกับ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การพยากรณ์ ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ได้ร้อยละ 42 
  3.2 องค์การทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค จากการศึกษาพบว่าสภาพการเป็นองค์กรการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคอยู่ในระดับสูง และจากการค้นพบรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเพ่ือการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ ได้แก่  
1)โครงสร้าง 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เกิดจากกระบวนการระดมความคิดร่วมกัน3)สภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการ 5) การติดต่อสื่อสาร  6) การจัดการและการถ่าย
โอนความรู้ 7) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 8) การเรียนรู้เป็นทีม 9) การกระตุ้นและแรงจูงใจสร้างทัศนคติ
เชิงบวกบ ารุงขวัญส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 10) การพัฒนาบุคลากรตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการ
คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 11) การประเมินผล สอดคล้องกับการวิจัย
ของ Chattip Suwannachin (2003) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนฝึกอาชีพของเอกชนในประเทศไทย งานวิจัยค้นพบว่าผู้บริหารและครูมีความเข้าใจในการเตรียม
ตัวเพ่ือปฏิบัติงาน ผู้บริหารและครู และได้เสนอตัวแปรที่ต้องพัฒนาเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ 
ภาวะผู้น าในโรงเรียน โครงสร้างโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน พนักงานของโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ภารกิจและเป้าหมาย กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการติดต่อสื่อสารรวมทั้งผู้ชี้แนะทรัพยากร 
  4. การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยพบว่าสภาพการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางจนถึงสูงกว่าเกณฑ์ซึ่งจะพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมี
ความกระตือรือร้น สนใจสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการรอบรู้แห่งตนสอดคล้องกับแนวคิดของเซงเก้ 
(Senge.1990: 223-237) ที่กล่าวว่าการรอบรู้แห่งตนเป็นลักษณะการเป็นนายของตนเอง มีความเป็นตัว
ของตัวเอง เป็นบุคคลที่เรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาศักยภาพแห่งตน ในประเด็น องค์ประกอบขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพการทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะมีองค์กรหลักในด้าน
องค์กร  ด้านบุคลากร และด้านผู้น าสอดคล้องการศึกษาของปัทมา จันทวิมล(2544) ที่ศึกษาตัวแปรคัด
สรร ที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของหน่วยฝึกอบรมภาคเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตัวแปรคัดสรรทางบวก 3 อันดับแรก ได้แก่ หัวหน้าเปิดใจกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หัวหน้ามีวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรู้และหัวหน้าพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้  ส่วนประเด็น องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพการ
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ทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะมี องค์ประกอบด้าน การคิดเชิงระบบ การเป็นบุคคลรอบรู้ การมี
แบบแผนความคิด การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การปรับเปลี่ยนองค์กรและการใช้เทคโนโลยี สอดคล้อง
งานวิจัยของ O’Hara (2007อ้างอิงจาก อัมพร ปัญญา 2553: 105)ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคนแปลกหน้าใน
แผ่นดินใหม่ กรณีศึกษาการเรียนและการศึกษาส าหรับสังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์ในการศึกษาได้ข้อค้น
พบว่า ในการเปลี่ยนสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการศึกษา 
โดยเฉพาะบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับสูง โดยจะต้องขยับแนวคิดตรรกะทางวัฒนธรรมของระบบ
อุตสาหกรรม ได้แก่ การวัด การประเมินผลงานเชิงการเล็งผลลัพธ์ และผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า การขับเคลื่อนสู่
การเป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเตรียมคนเพ่ือการปฏิรูปในเรื่องพันธกิจ เนื้อหาหลักสูตร 
การเรียนการสอน และการวิจัย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จ าเป็นต้องปรับโครงสร้าง วิธีคิดในระดับลึก ได้แก่ 
ระดับจิตปัญญาซึ่งจะท าได้โดยการพัฒนาความรู้ข้ามศาสตร์ การศึกษาเรียนรู้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
เป็นวิถีใหม่ ๆ ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันอันเป็นแนวทางให้เข้ากับโลกใหม่ จิตวิญญาณใหม่ อันเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารในองค์กรทางการศึกษาทุกระดับควรมีการก ากับติดตามให้
สถานศึกษาทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาของ
ตนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดรูปแบบการช่วยเหลือ รวมพลังกันในการท างาน มีความรักในองค์กร
และ ผูกพันรักใคร่สามัคคีกันในหมู่บุคลากรในสถานศึกษา พัฒนาการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้จากแนวคิดของบุคลากรในหน่วยงานหลายคน เกิด
ผลงานที่มีคุณภาพ 
  2. สถานศึกษาทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายชัดเจน
ด าเนินการเป็นทีม มีโครงสร้างและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
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