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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำกำรวิจัย
สถานการณ์ปัจจุ บนั การจัดการศึ กษาพิ เศษได้ดาเนินการเพื่ อสนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10
วรรคสอง กาหนดว่าการจัดการศึ กษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้หรื อร่างกายพิ การหรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่ งพา
ตนเองได้หรื อไม่มีผู้ดู แลหรื อด้อยโอกาสต้ องจั ดให้บุคคลดั งกล่ าวมีสิ ทธิ และโอกาสได้ รับการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐานเป็ นพิ เศษ การศึ กษาส าหรั บคนพิ การในวรรคสอง ให้ จัดตั้งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิ การ
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิ ได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่วยเหลือ
อื่ นใดทางการศึ กษาตามเกณฑ์และวิ ธีการที่กาหนดในกฎและกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยกาหนดวิ ธีการ
การจัดการศึ กษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยูบ่ นพื้ นฐานความเชื่ อที่ว่าการศึ กษาเป็ นสิ ทธิ มนุษยชน
ขั้นพื้ นฐานเด็กทุกคนมีสิทธิ ที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานดังคากล่าวที่วา่ “การศึกษาเพื่ อปวงชน” ครอบคลุมถึง
เด็กในชุ มชนทุกคนรวมทั้งเด็กพิ การด้วย (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2559)
จากสถิ ติ ข้ อมู ลคนพิ การปี พ.ศ. 2558 มี จ านวนคนพิ การ 1,492,834 คน ซึ่ งได้ รับการศึ กษา
จานวน 679,160 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 45.50 และไม่ได้รับการศึ กษา จานวน 813,674 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
54.50 ซึ่ งเป็ นจานวนคนพิ การที่ไม่ได้รับการศึ กษาเป็ นส่วนใหญ่ และเมื่อศึ กษา (กรมส่งเสริ มและพั ฒ นา
คุ ณภาพชี วิตคนพิ การ,2558) และจากข้อมูลการให้บริ หารทางการศึ กษาสาหรับคนพิ การของสานัก
บริ หารงานการศึ กษาพิ เศษสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ปี การศึ กษา 2558 มีจานวน
นักเรี ยนพิ การรวมทั้งสิ้ น 288,835 คน จาแนกเป็ นนักเรี ยนที่ มีความบกพร่องทางการเห็ น จานวน
5,524 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 1.90 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จานวน 8,111 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
2.80 นักเรี ยนที่ มีความบกพร่องทางร่างกายหรื อสุ ขภาพ จานวน 19,912 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 6.90 และ
นั ก เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญา จ านวน 255,288 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 88.40
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2559)
จากรายงานข้อ มู ล นักเรี ยนในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปัญญา
จ านวน 19 โรงเรี ยนมี เ ด็ ก นัก เรี ยน รวมทั้ง สิ้ น 7,479 คน จ าแนกเป็ นเด็ ก ที่ มีค วามบกพร่ อ ง
ทางสติ ปัญญา จานวน 5,555 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 74.30 เด็กบกพร่องทางการได้ยิน จานวน 310 คน
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คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.14 เด็ ก บกพร่ อ งทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ จ านวน 26 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.34
เด็ ก บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จ านวน 77 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 1.02 เด็ ก บกพร่ องทางการพู ด จ านวน
5 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 0.06 เด็กบกพร่องทางพฤติ กรรมและอารมณ์ จานวน 9 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 0.12
เด็กออทิสติ ก จานวน 1,180 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 15.77 และ เด็กพิ การซ้อน จานวน 317 คน คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 4.23 (ส านัก บริ ห ารงานการศึ กษาพิ เ ศษ, 2559) จากข้ อ มู ลดั งกล่า วจะพบว่าในโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มีเด็กพิ การประเภทอื่ นเข้ามาอยู ่ในโรงเรี ย นเป็ น
จานวนมาก ซึ่ งจะเห็นได้ว่าเด็กออทิสติ กและเด็กพิการซ้อนมีจานวนรองลงมาจากเด็กบกพร่องทาง
สติ ปัญ ญา ตามลาดับ การจัดการศึ กษาให้แก่เด็กที่ มีความผิ ดปกติ ทางร่ างกาย อ ารมณ์ พฤติ กรรม
หรื อ สติ ปั ญ ญา ต้ อ งการดู แลเป็ นพิ เศษเพื่ อให้ เด็ก ได้ เรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสมและได้ รับประโยชน์
จากการศึ กษาอย่างเต็มที่การจัดการศึ กษาให้กบั การเด็กกลุ ่มนี้ จึ งต้องดาเนินการโดยครู ที่ได้รับการ
ฝึ กฝนมาเป็ นพิ เศษมี เทคนิ ค วิ ธีการสอนที่ แ ตกต่ างไปจากเด็ กปกติ การจัด เนื้ อ หาของหลักสู ตร
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน อุ ปกรณ์ ก ารสอนและวิ ธีก ารประเมิ นผลที่ เ หมาะสมกับสภาพและ
ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ พั ฒ นาให้ เกิ ดมี ศั กยภาพสู ง สุ ด เด็ กที่ มีค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปัญญา เป็ นเด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติ ปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ
เมื่ อ วั ด สติ ปั ญญาโดยใช้แ บบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามี ส ติ ปั ญ ญาต่ ากว่าเด็ กปกติ ทวั่ ไป
เด็ ก ที่ มีค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาแบ่ง ระดั บความรุ น แรงออกเป็ น 4 ระดั บ คื อ 1. เด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย (เชาว์ปัญญา 50-70) เป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา
ที่ เ รี ยนหนัง สื อได้ 2. เด็ ก ที่ มีค วามบกพร่ องทางสติ ปัญ ญาระดั บปานกลาง (เชาว์ปัญญา 35-49)
เป็ นเด็กที่พอฝึ กอบรมได้ 3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับรุ นแรง (เชาว์ปัญญา 20-34)
เป็ นเด็กที่ต้องได้รับการฟื้ นฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์และได้ รับการดู แลที่เหมาะสม 4. เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับรุ นแรงมาก (เชาว์ปัญญาต่ า กว่า 20) เป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติ ปัญญาที่มีความจากัดเฉพาะด้านต้องได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด การให้ความช่วยเหลื อเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา การพัฒนาทางด้านต่า งๆ
จะน้อ ยกว่า เด็กปกติ ครู ผู้ ส อนต้องให้ความส าคัญ และคานึ ง ถึ งความรุ นแรง ความบกพร่องของ
เด็ ก เป็ นรายบุ ค คลเพื่ อเป็ นการฟื้ นฟู ส มรรถภาพของเด็ กมี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาได้แก่
การเตรี ยมความพร้อมให้กิจกรรมหลากหลายแตกต่างกันเริ่ มจากง่ายๆไปหายาก การจัดนันทนาการ
เป็ นการท าให้ เด็ กเกิ ดความสนุ ก สนานผ่อ นคลายท าให้ เกิด ประโยชน์ต่อ การพั ฒนาการให้เด็ก
สามารถรู ้กฎกติ กาและสามารถนาไปใช้ ในชี วิตประจาวันได้ การปรับพฤติ กรรม เช่น การให้แรง
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เสริ ม การเป็ นแบบอย่างที่ดี การให้รางวัลเป็ นต้น เป็ นการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมเด็กที่ไม่พึงประสงค์
เป็ นพฤติ กรรมที่พึงประสงค์ได้ การจักศิ ลปะบาบัด เป็ นวิ ธีการบาบัดสิ่ งที่เป็ นจริ งที่เกี่ยวกับความคิด
เด็กได้มีโอกาสสร้างสรรค์หรื อกระทาในสิ่ งที่เขาคิ ดให้เป็ นจริ งหรื อเป็ นสิ่ งที่มองเห็นและสัมผัสได้
ซึ่ งเป็ นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กน้อยด้วย (ผดุ ง อารยะวิ ญญ, 2552)
การจั ดการเรี ยนการสอนส าหรั บเด็ กที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาระดับก่อนวัยเรี ยน
เป็ นความพร้อมของเด็กทั้งในด้านความคิ ด ความจา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็ก ความพร้อม
ของเด็กเป็ นผู ้ส อนส าคัญในการเรี ยนระดับ ประถมศึ กษาการพัฒนาการทักษะของเด็กในระดับนี้
ควรเป็ นทักษะที่จาเป็ นที่จะช่วยให้เด็ก มีความพร้อมในการเรี ยน เช่น การพัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็ ก
กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ การฝึ กให้นกั เรี ยนมีความสนใจบทเรี ยนนานขึ้ น การฝึ กความคิ ดความจา ฝึ กภาษา
ฝึ กพู ด ระดับประถมศึ กษาเน้นเกี่ยวกับการอ่าน คณิ ตศาสตร์ ภาษา ส่วนวิ ทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
นั้นมีความสาคัญรองลงไป ในหลักสู ตรแตกต่างไปจากหลักสู ตรสาหรับเด็กปกติ ตลอดจนเอกสาร
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของเด็ก ส่วนวิ ชาดนตรี และศิ ลปะ
ควรจัดให้เหมาะสมกับเด็ก ระดับมัธยมศึ กษาเน้นความต้องการและความสามารถของเด็กเป็ นสาคัญ
หากเด็กมีความสามารถในการเรี ยนเด็กควรได้รับการส่งเสริ มให้เรี ยนวิ ชาที่เหมาะสม หากเด็กไม่มี
ความพร้อมควรให้เด็กได้เรี ยนในด้านอาชี พ และฝึ กทักษะที่จาเป็ นในการดารงชี วิต เพื่ อเตรี ยมเด็ก
ให้ ส ามารถด ารงชี พ ในสัง คมได้ ควรฝึ กให้เด็ กมี ทัก ษะด้า นการงานและอาชี พ การครองเรื อน
นันทนาการ การดู แลสุ ขภาพ การดารงชี วิตในชุ มชน ดังนั้นครู ผู้สอนต้องมีความอดทนและพยายาม
อย่า งมาก เนื่ องจากเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญามีระดับทางสติ ปัญ ญาต่ า มี ค วามสามารถ
ในการเรี ยนรู ้นอ้ ย และมักจะมีความพิ การซ้ าซ้อนด้วย เช่น ความบกพร่องทางร่างกาย ทางการพู ด
ออทิสติ ก สมาธิ ส้ ัน และปั ญหาทางพฤติ กรรมต่างๆ ที่ครู ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
เพราะเด็กสมาธิ ส้ ันจะขาดความสามารถขาดความตั้งใจ ขาดความสนใจต่อกิจกรรมอย่างใดอย่า ง
หนึ่งที่กาลังกระทาอยู ่ เป็ นความผิ ดปกติ ทางพฤติ กรรม ซนมาก ไม่มีระเบียบ วอกแวก มักทาอะไร
ก่อนคิ ด วู ่วาม ก้าวร้าว ซึ่ งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ ตามที่เด็กที่สนใจสิ่ งหนึ่ง
ได้ ไม่นาน พู ด มาก ไม่อ ยู ่นิ่ง นั่ง ไม่ติ ด ที่ จ ะท าให้ เ ด็ กมี ก ารรั บรู ้ ต่ ากว่า เพื่ อนๆ ท างานไม่เ สร็จ
และบางครั้งยังก่อกวนความสงบสุ ขภายในชั้นเรี ยนอี กด้วย ครู จึงจาเป็ นต้องใช้หลักการสอนพิ เศษ
กว่ า เด็ ก ปกติ โดยการนาเทคโนโลยี มาช่ วยการเรี ยนการสอนให้เ หมาะสมกับเด็ก แต่ละบุคคล
เน้นหลั กสู ตรที่ ปรั บ ปรุ งเนื้ อหาง่ายและน้อยกว่าเด็ กปกติ มากเพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ ข องเด็ ก แต่ ล ะระดั บ ชั้ น ครู เ น้นเนื้ อ หาทัก ษะพื้ นฐานที่ เ ด็ ก สามารถนา ไป ใช้
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ชี วิตประจาวันได้ เช่น การเข้าใจสื่ อความหมาย การรู ้จักค่าของตัวเลข ครู ต้องพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
เพื่ อนาไปสู ่การเรี ยนร่วมในสังคมได้ เช่น การรู ้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอื่ นได้ ครู จะต้องมีเทคนิคการ
สอนเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิ เศษ โดยการสร้ างแรงจู งใจก่อน หลังจากนั้นใช้เทคนิคการสอน
ซ้ า ๆ ทบทวนบ่อยๆ สอนง่ ายๆ สั้ นๆ และสอนจากง่า ยไปหายาก การสอนจะต้องไม่เคร่งเครี ยด
ให้บรรยากาศ ผ่อนคลาย ดัดแปลงการสอนเป็ นการเล่น การร้องเพลง การเล่านิทาน และการสอน
จะต้องสม่าเสมอเป็ นประจา (เบญจา ชลธาร์นนท์, 2555)
ซึ่ งท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคั ญ และความจาเป็ น ในการจัดการศึ กษาส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติ ปัญญาเป็ นลาดับแรก เนื่องจากมีจานวนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา
มากที่ สุ ด จากการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ที่ มีค วามต้ อ งการจ าเป็ นพิ เ ศษจั ด ตั้ งแต่ แ รกเกิ ด
หรื อ แรกพบความพิ ก ารจนตลอดชี วิ ต ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาท าได้ ไม่ค รอบคลุ ม และขาด
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจาก ความยุ ่งยากซั บซ้ อนของการจั ดบริ หารท าให้ การดู แลไม่ครบมิ ติ ขาดการ
ประสานงานระหว่างภาคส่ว น ขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการศึ กษาพิ เศษรวมถึ งความซั บซ้ อ น
ในการบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆ ความยากลาบากในการเข้าถึ งบริ การของเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็ นพิ เศษ ประกอบกับผู ้บริ หารและครู ไม่มีความรู ้ทางการศึ กษาพิ เศษที่สอนเด็กที่ความมี ค วาม
บกพร่ อ งทางสติ ปั ญญา ครู ขาดความรู ้ เรื่ อง ให้ความช่ วยเหลื อแก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิ เศษ
ในด้านทักษะพื้ นฐานต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการเรี ยน (นพวรรณ ญานะนนท์, 2558) ด้านบุคลากร ผู ้บริ หาร
ขาดประสบการณ์ในการบริ หาร การจัดทาแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคลยังไม่ตรงกับลักษณะ
ของความพิ การที่ แท้จริ งบุค ลากรยังขาดความรู ้ ทางด้ านเด็กบกพร่องทางสติ ปัญ ญาและบุ คลากร
มีการเปลี่ ยนบ่อยทาให้การทางานไม่มีความต่อเนื่องพร้อ มทั้งขาดจิ ตวิ ท ยาในการปรับพฤติ ก รรม
เด็กด้านวัสดุ อุปกรณ์ครู ไม่มีประสบการณ์ในการใช้สื่ออุ ปกรณ์ ที่ถูกจัดมาให้ สื่ อส่วนใหญ่มีลักษณะ
คล้ า ยๆ กัน ไม่มีสื่อที่ พัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็ก มัดใหญ่ของเด็กพิ การสื่ อวั สดุ อุ ปกรณ์ ไม่เหมาะสมกั บ
ห้องเรี ยน (สุ จินต์ สว่างศรี , 2558) จากปั ญหาที่เกิดขึ้ นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึ กษาพิ เศษจะประสบ
ความสาเร็จได้น้ นั ต้องอาศัยองค์ความรู ้และทักษะในเรื่ องกระบวนการจัดการศึ กษาขั้นพื้ นฐานให้
เด็กที่มีความต้องการพิ เศษ ผู ้บริ หารโรงเรี ยนครู เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิ เศษ การจัดทารู ปแบบองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่องทางสติ ปัญญา จะช่วยให้ผู้บริ หารและครู มี
สมรรถนะ (Competencies) ที่ ส าคั ญคื อมี ความรู ้ ลึ กซึ้ งเกี่ ยวกับเด็ กที่ มีความต้ องการจ าเป็ นพิ เศษ
ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญา การปรั บ หลั ก สู ต รการเรี ยนการสอน การท างานเป็ นที ม
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จึ งมีความสาคัญ ต่อการเรี ยนรู ้สูงสุ ดของนักเรี ยน (ดารณี อุ ทยั รัตนกิจ และ คณะ 2546) จึ ง นับว่าเป็ นก้าว
สาคัญของการปฏิ รูปการศึ กษาในประเทศไทย เพื่ อให้เด็กพิ การได้รับโอกาสทางการศึ กษาอย่า งมี
คุ ณภาพทัว่ ถึ งและเสมอภาคลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษด้า นการ
บกพร่องทางสติ ปัญญาต้องเตรี ยมบุคลากรที่มีความรู ้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน การปรับหลักสูตร
การปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล และการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งการเตรี ยมสิ่ งแวดล้อม สิ่ ง
อ านวยความสะดวก เครื่ อ งมื อและอุ ป กรณ์ ที่เ อื้ อต่ อนักเรี ยนที่ บ กพร่ องในบริ เวณโรงเรี ยนและ
ห้องเรี ยน (เกยูร วงศ์กอ้ ม, 2548)
การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ นัก เรี ยนทั่ว ไปยัง คงมี ก ารจัด การศึ กษาที่ ห ลากหลายรู ปแบบ
ตามความแตกต่างและความถนัดของแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดการศึ กษาสาหรับคนพิ การควรตั้งอยู ่
บนฐานของนักเรี ยนแต่ล ะคนที่มีความแตกต่ างกันทั้ง ด้ า นร่ างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์และสังคม
และประกอบกับด้านความต้องการทางการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาการทางด้านต่างๆ โรงเรี ยนจาเป็ น
ต้ อ งการจัดการศึ กษาเป็ นรายบุค คล เพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของนักเรี ยนพิ การ
โดยจั ด ท าแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุค คล (Individualized Education Program : IEP) แผนการ
จัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล จะเป็ นตัวกาหนดว่านักเรี ยนพิ การต้องได้รับการศึกษาและความช่วยเหลือ
จากบุคคลที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ (Multidisplinary ) มาร่วมมือแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ด้วยความจาเป็ นข้างต้น ซึ่ งผู ้วิจัย มีความคาดหวังว่าต้องพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้
เพื่ อ ให้โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษมี หน้า ที่จัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนแต่ละคนที่ มีพื้นฐาน
ต่ า งกันและแต่ละคนจะต้องเรี ยนรู ้ เพื่ อปรั บตัวเข้าหากันและให้ทันโลกที่ กาลังเปลี่ ยนแปลงไป
นักเรี ยนแต่ละคนจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีมากน้อยเพี ยงไรขึ้ นอยูก่ บั การบริ หารจัดการของโรงเรี ย น
การศึ กษาพิ เศษเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้นรู ปแบบและวิ ธีการที่แตกต่างไปจากรู ปแบบและวิ ธีการสาหรับ
นักเรี ยนปกติ โรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษจะต้องมีความพร้อมด้านต่างๆจาเป็ นต้องอาศัยผูม้ ีความชานาญ
และประสบการณ์ เข้าร่วมมือกันในลักษณะการระดมพลังนั้น คื อ ทั้งโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษต้อง
รวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์กร ซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล หรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ น
ระบบตั้งแต่เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยการอ่า น
อั ก ษรเบรล์ล การจัดการเรี ยนการสอนให้กบั บุค คลที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โดยการใช้
ภาษามือ การจัดการศึ กษาสาหรับให้กบั บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการพัฒนาทักษะ
การสื่ อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการดารงชี วิต และการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่ อนไหวหรื อสุ ขภาพ โดยการกระตุ ้นพัฒนาการทางด้ า น
กล้ามเนื้อที่มีความลาบากในการเคลื่อนไหว เพื่ อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึ งความรู ้และพัฒนา
ตนเองให้เป็ นผู ้รู้อันจะส่งผลให้การปฏิบตั ิ งานขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ โดยความรู ้น้ ีเกิดขึ้ นมาจาก
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ทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาของบุคลากรในองค์กรและมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันตลอดเวลา
(ส านัก บริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ, 2557) ทั้ง นี้ การจั ดการความรู ้ ให้เป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู ้
(Learning Organization) นั้น หลักสาคัญที่ต้องดาเนินการ คื อ การทราบว่าองค์กรของเรานั้นมีอะไร
เป็ นองค์ความรู ้ บ้าง ซึ่ งความรู ้ในองค์ก รจาแนกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คื อ 1) ความรู ้ แบบชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ ที่เป็ นเหตุ เป็ นผล สามารถรวบรวมถ่ ายทอดออกมาในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น หนังสื อคู ่มือ เอกสารและรายงานต่างๆที่ทาให้ค นสามารถเข้าถึ งได้ง่า ย 2) ความรู ้แบบ
ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ซึ่ งเป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ความ
ชานาญการเรี ยนรู ้หรื อพรสวรรค์ต่างๆ ซึ่ งถ่ายทอดในรู ปแบบของลายลักษณ์อักษรหรื อสื่ อสารให้
ผู ้อื่นรับรู ้ได้ยาก (ประพนธ์ ผาสุ ข ยืด, 2547, 46) ประกอบกับความรู ้ด้านการศึ กษาพิ เศษเป็ นความรู ้
ที่ มีอ ยู ่ในเฉพาะบุ คคลเฉพาะด้ า น อาทิ เช่ น การจัดการศึ กษาส าหรับเด็กที่ มีความพิ การซ้อน เช่น
เด็ ก ตาบอดและมี อาการหู หนวกร่ ว มด้ว ย (Deaf blind)เด็ ก หู ห นวก และมี อ าการทางสติ ปัญญา
ร่ ว มด้ ว ยและเด็กพิ ก ารทางร่ างกายแขนขามี อาการทางสติ ปัญ ญาร่ วมด้วยเป็ นต้น มี ค วามยุง่ ยาก
ละเอี ยดซับซ้อนต่อการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างยิ่ง เพื่ อให้การจัดการความรู ้ที่มีอยูใ่ นตั ว ตน
ของบุ คคลได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้เป็ นพลวัตการเรี ยนรู ้ และเป็ นการข้ามศาสตร์ ความรู ้กบั
บุคคลหลากหลายสาขาวิชาที่มีความรู ้เกี่ยวกับการศึ กษาพิ เศษและร่วมกัน พัฒนาการศึ กษาให้กบั เด็ก
พิ การได้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น โดยส่งเสริ มและพัฒนาให้องค์กรมีความรู ้เรื่ องการศึกษา
พิ เศษอย่างแท้จริ งในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ซึ่ ง พะโยม ชิ ณวงศ์ กล่าวว่า รู ปแบบการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ของสถานศึ กษาเฉพาะความ
พิ การสาหรับเด็กหู หนวกในประเทศไทยที่เหมาะสมสาหรับอนาคต พบว่า (1) ความรอบรู ้แห่งตน
มีอิทธิ พลทางตรงต่อการคิ ดเชิ งระบบและทางอ้อมกับ แบบแผนความคิ ดอ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่ว ม
และการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (2) แบบแผนความคิ ดอ่าน มีอิทธิ พลทางตรงต่อ การคิ ดเชิ งระบบและ
ทางอ้ อม ได้ แก่ ความรอบรู ้ แห่งตน การมี วิสัยทัศน์ร่วม และการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นทีม ( 3) การมี
วิ สัยทัศน์ร่วม และการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม มีอิทธิ พลทางตรงต่อ การคิ ดเชิ งระบบ (พะโยม ชิ ณวงศ์ , 2556)
ซึ่ งจะเห็นว่าผลของการพัฒนาสถานศึ กษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ได้สร้ างผลกระทบในการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนเป็ นอั นมาก ซึ่ งมีความแตกต่างกันกับ (ธี ระ รู ญเจริ ญ , 2550) ที่ได้พัฒนารู ปแบบกลไก
การขับเคลื่ อนการนาไปสู ่การปฏิ บตั ิ จริ งของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ไ ด้กาหนดองค์ประกอบ
ของรู ปแบบไว้ 6 องค์ ป ระกอบด้ วยกันคื อ 1) หลั ก การของรู ปแบบ 2) จุ ด มุ ่ง หมายของรู ปแบบ
3) ระบบกลไกของรู ปแบบ 4) วิ ธีก ารด าเนิ นงานของรู ปแบบ 5) แนวทางการประเมิ นรู ปแบบ
6) เงื่ อ นไขของรู ปแบบ และองค์ประกอบของรู ปแบบของ ธี ระ รู ญ เจริ ญ ยัง มี ค วา มเหมาะสม
ใกล้เคี ยงกับ สมาน อัศวภูมิ กล่าวว่า องค์ประกอบรู ปแบบที่ดีการมีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ
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คื อ 1. วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบ 2. ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรู ปแบบ 3. ระบบงานและกลไก
ของรู ปแบบ 4. วิ ธีดาเนินงานของรู ปแบบ 5. แนวทางประเมินรู ปแบบ 6. คาอธิ บายประกอบรู ปแบบ
7. ระบุเงื่ อนไขการนารู ปแบบไปใช้ (สมาน อัศวภูมิ, 2550) ดังนั้น การบริ หารโรงเรี ยนการศึ ก ษา
พิ เ ศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ต้ อ งอาศัยรู ปแบบการบริ ห ารตามแนวคิ ดองค์ก รแห่งการ
เรี ยนรู ้ ข อง ธี ระ รู ญ เจริ ญ เพื่ อเป็ นแนวทางในการบริ หารการจัดการไปสู ่การเป็ นการองค์กรแห่ง
เรี ยนรู ้ สู่ ก ารปฏิ บัติได้อย่า งแท้จริ ง เพราะองค์ค วามรู ้ ด้านการศึ กษาพิ เศษ มี ค วามละเอี ยดยุง่ ยาก
ซับซ้อนมาก จึ งเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายต่อความรับผิ ดชอบของผู ้บริ หารโรงเรี ยนในการที่จะพัฒนาโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒ นาซึ่ งการพัฒ นาดั งกล่า วจาเป็ นต้ องพัฒ นาทั้งระดั บ ตัว บุคคลและ
ในระดั บ องค์ ก รโดยไม่แ ยกออกจากกัน เพราะทั้ง สองส่ ว นต่ า งช่ ว ยสนับ สนุ นซึ่ งกันละกั น
(Ubben et al, 2001) และยังต้องเป็ นการพัฒนาองค์ประกอบที่สง่ ผลให้โรงเรี ยนมีลักษณะเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ ผู ้บริ หารจึ งเป็ นผู ้มีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่ง ดังที่ วิ โรจน์ สารรัตนะได้แสดงความเห็น
ว่าองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่ผู้บริ หารยุคใหม่จะต้องสร้างขึ้ นอี กทั้งเป็ นสิ่ งที่ผู้บริ หารต้องแสดง
ภาวะความเป็ นผู ้นาในการจัดหาและแสวงหาโอกาสเพื่ อให้การเรี ยนรู ้ใหม่ได้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อ ง
(วิ โรจน์ สารรัตนะ, 2548)
ดังนั้น จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิ เคราะห์เอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ทาให้ผู้วิจัยพบว่า โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านบกพร่องทางสติ ปัญญา มีความจาเป็ นอย่างยิง่
ที่จะต้องปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการบริ หารจัดการเพื่อให้ทนั กับการสภาพแวดล้อมทางการศึ กษาพิเ ศษที่
มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง โดยทั้งเรื่ องเทคนิ ควิ ธีจัดการเรี ยนการสอน สื่ อ เทคโนโลยี และ
ความช่วยเหลื ออื่ นใดทางการศึ กษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา การบริ หารจัดการ
องค์กรที่มีความคล่องตัว มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ มีการคิ ดอย่าง สร้างสรรค์
มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลเพื่ อช่วยให้การทางานร่วมกันเป็ นทีมประสบความสาเร็จ จึ งต้องพัฒนาให้
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญาดาเนินงานรวบรวมองค์ความรู ้ ที่มีอ ยู ่ใ น
หน่ว ยงานซึ่ งกระจัดกระจายอยู ่ในตัวบุ คคลหรื อเอกสารนามาจัดเก็บ และเผยแพร่ ท้ ังในส่วนของ
ความรู ้ที่ยงั อยูใ่ นตัวตน และความรู ้ที่ชัดแจ้ง เพื่ อให้ทุกคนพัฒนาตนเองจากบุคคลสู ่องค์กร เพื่ อนาสู ่
การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยการวิ จัยรู ปแบบการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา จะช่วยส่งเสริ มระดับความสามารถขององค์กรไปสู ่
ความสาเร็จตามจุ ดหมายของการจัดการศึ กษาพิ เศษที่ต้ ังไว้อย่างแท้จริ ง
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1.2 คำถำมกำรวิจัย
ในการวิ จัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้กาหนดคาถามในการวิ จัยดังนี้
1. สภาพการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่อง
ทางสติ ปัญญา มีองค์ประกอบเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปั ญญา
ควรเป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุป ระสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาสภาพการเป็ น องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ า นการ
บกพร่องทางสติ ปัญญา
2. เพื่ อนาเสนอรู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ านการบกพร่อง
ทางสติ ปัญญา
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
เพื่ อให้การวิ จยั ครั้งนี้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ ผู ้วิจัยจึงได้กาหนดขอบเขตของการวิ จยั ไว้ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่กำรศึกษำ
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั ครั้งนี้ คื อ โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา
สั งกัดส านักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ กระทรวงศึ กษาพิ เศษ จ านวน 19 แห่ ง กลุ ่ มตั วอย่าง โรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านบกพร่องทางสติ ปัญญา จานวน 18 แห่ง เป็ นผู ้บริ หาร 58 คน ครู 386 คน รวมขนาด
กลุ ่มตัวอย่าง 444 คน
1.4.2 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ยวกับความเป็ นองค์ กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ เพื่ อ กาหนดองค์ ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย เพื่ อศึ ก ษาหาตัวบ่งชี้ รวมการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยทาการศึ กษาวิ เคราะห์จากแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จัยเกี่ยวกับความเป็ นองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ของนักวิ ชาการต่างๆ ประกอบด้วย Senge (2006) Marquardt & Reynolds (1994) Bennette &
O’Brien (1994) Peqrn.et al(1995) Rosengarten (1995) Gephart & Marsick (1996) Pedler,Burgone & Boydell(1997)
Luthans (1998) Daft (1999) Kaiser (2000) Desimone, Werner & Harris (2002) และ Kontoghiorghes, Awbrey
& Feurig (2003) ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2550) นพวรรณ ญานะนนท์ (2558) ดารณี อุ ทยั รัตนกิจ และ คณะ (2546)
เกยูร วงศ์กอ้ ม (2548) สิ ทธิ พร นิยมศรี สมศักดิ์ (2555) วิ โรจน์ สารรัตนะ (2544) สุ รัฐ ศิ ลปะอนันต์ (2542)
วี รวุ ธมาฆะศิ รานนท์ (2545) วี ระวัฒน์ ปั นติ นามัย (2544) ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2547,46) พะโยม ชิ ณวงศ์ (2556)
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ในการวิ จัยผู ้วิจัยได้กาหนดองค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านองค์กร 1.1 โครงสร้างองค์กร 1.2 วิ สัยทัศน์องค์กร 1.3 วัฒนธรรมองค์กร 1.4 กลยุทธ์องค์กร
2) ด้านภาวะผู ้นา 2.1 ผู ้นาการเปลี่ ยนแปลง 3) ด้านการเรี ยนรู ้ คื อ 3.1 ระดับการเรี ยนรู ้ 3.2 ประเภท
การเรี ยนรู ้ 3.3 วิ นยั 5 ประการ 4) ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ 4.1 การแสวงหาความรู ้ 4.2 การสร้างความรู ้
4.3 การถ่ายโอนและการสร้างความรู ้ 4.4 การจัดเก็บความรู ้ และ 5. ด้านเทคโนโลยี 5.1 การใช้เทคโนโลยี
เพื่ อการเรี ยนรู ้
1.5 นิยำมคำศัพท์ เฉพำะ
1. โรงเรี ย นกำรศึ กษำพิเศษ หมายถึ ง โรงเรี ยนเฉพาะความพิ การที่ จัด การศึ กษาสาหรับ
นักเรี ยนพิ การ จานวน 46 โรงเรี ยน รับนักเรี ยนที่มีความพิ การในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษทัว่ ประเทศ
สั ง กัด ส านัก บริ ห ารงานศึ ก ษาพิ เศษ เช่ น โรงเรี ยนที่ ส อนเด็ ก ที่ มีค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน
โรงเรี ยนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรี ยนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรื อการเคลื่ อน หรื อสุ ขภาพ และโรงเรี ยนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องสติ ปัญญา
2. โรงเรี ย นกำรศึ กษำพิเศษ ด้ ำ นกำรบกพร่ องทำงสติ ปั ญญำ หมายถึ ง โรงเรี ยนเฉพาะ
ความพิ การที่จัด การศึ กษาสาหรั บเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาในสั งกัด สานักบริ หารงาน
การศึ กษาพิ เศษ ซึ่ งเป็ นการใช้ในการวิ จัย ทั้งนี้ประกอบด้วย 19 โรงเรี ยน ดังนี้ 1. โรงเรี ยนแพร่ปัญญานุ กู ล
2. โรงเรี ยนน่า นปั ญ ญานุ กูล 3. โรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญ ญานุ กูล 4. โรงเรี ยนพิ ษณุ โลกปั ญญานุกูล
5. โรงเรี ยนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 6. โรงเรี ยนพิ จิตรปั ญญานุกูล 7. โรงเรี ยนเพชรบุรีปัญญานุ กู ล
8. โรงเรี ยนลพบุรีปัญญานุกูล 9. โรงเรี ยนฉะเชิ งเทราปั ญญานุกูล 10. โรงเรี ยนระยองปั ญญานุ กู ล
11. โรงเรี ยนนครราชสี มาปั ญญานุกูล 12. โรงเรี ยนอุ บลปั ญญานุกูล 13. โรงเรี ยนกาฬสิ นธุ ์ปัญญานุกูล
14. โรงเรี ยนกาวิ ละอนุกูล จังหวัดเชี ยงใหม่ 15. โรงเรี ยนนครศรี ธรรมราชปั ญญานุกูล 16. โรงเรี ยน
ภูเก็ตปั ญญานุกูล 17. โรงเรี ยนชุ มพรปั ญญานุกูล 18. โรงเรี ยนสงขลาพัฒนาปั ญญา และ 19. โรงเรี ยน
สุ พรรณบุรีปัญญานุกูล (เป็ นโรงเรี ยนที่ทดลองใช้เครื่ องมือ Try Out)
3. เด็ กที่ มี ค วำมบกพร่ อ งทำงสติ ปั ญ ญำ หมายถึ ง เด็ ก ที่ มีพัฒ นาการด้า นร่ างกายสังคม
อารมณ์ ภาษาและสติ ปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ เมื่อวัดสติ ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ ว
ปรากฏว่ามีสติ ปัญญาต่ ากว่าเด็กปกติ โดยทัว่ ไป
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาแบ่งตามระดับความรุ นแรงออกเป็ น 4 ระดับคื อ
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับน้อย (เชาว์ปัญญา 50-70) เป็ นเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติ ปัญญาที่เรี ยนหนังสื อได้
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับปานกลาง (เชาว์ปัญญา 35-49) เป็ นเด็ก
ที่พอฝึ กอบรมได้

10

3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับรุ นแรง (เชาว์ปัญญา 20-34) เป็ นเด็กที่
ต้องได้รับการฟื้ นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์และได้รับการดู แลที่เหมาะสม
4. เด็ ก ที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดั บรุ นแรงมาก (เชาว์ปัญญาต่ ากว่า 20)
เป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาที่มีความจากัดเฉพาะด้านต้องได้รับการฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ทางการแพทย์และได้รับการดู แลอย่างใกล้ชิด
4. องค์ กรแห่ งกำรเรียนรู้ หมายถึ ง องค์กรที่สมาชิ กสามารถเรี ยนรู ้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถแสดงศักยภาพสาหรับสร้างผลงานที่ต้องการ สามารถแสดงความคิ ดเห็นใหม่อย่างเสรี และ
สามารถแลกเปลี่ ยนวิ ธีการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันหารื อร่วมกันสร้างความเป็ นเลิศแก่องค์กร ซึ่ งองค์กร
ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน คื อ 1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู ้นา 3) ด้านการเรี ยนรู ้
4) ด้านการจัดการความรู ้ และ 5) ด้านเทคโนโลยี
5. รูป แบบ หมายถึ ง แบบจาลองของกรอบความคิ ดที่ได้แสดงโครงสร้างทางความคิ ดที่ได้
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่เกี่ยวข้องที่จะอธิ บายความสั มพั นธ์ ขององค์ ประกอบ
ต่างๆ ของรู ปแบบนั้นๆ
6. กำรพัฒนำรูป แบบ หมายถึ ง การสร้างรู ปแบบจาลองเพื่ อสร้างรู ปแบบการบริ หารคุ ณภาพ
ทั้งองค์กรโดยการสังเคราะห์และสัมภาษณ์ผู้บริ หารสถานศึ กษา และครู นามาสร้างรู ปแบบจาลอง
ระบบการบริ หารคุ ณภาพทั้งองค์ก ร และพัฒนารู ป แบบระบบบริ ห ารคุ ณภาพทั้งองค์กร โดยการ
วิ เคราะห์หาความเหมาะสมของรู ปแบบ โดยผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ
7. รู ป แบบองค์ กรแห่ งกำรเรี ยนรู้ หมายถึ ง รู ปแบบที่พัฒนาขึ้ นมาเพื่ อใช้เป็ นองค์ประกอบ
ในการดาเนินงาน เพื่ อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งรู ปแบบที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้ประกอบด้ว ย
องค์ ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 5 องค์ ประกอบ คื อ 1) ด้ า นองค์กร 2) ด้ า นภาวะผู ้นา
3) ด้านการเรี ยนรู ้ 4) ด้านการจัดการความรู ้ 5) ด้านเทคโนโลยี และแนวทางการบริ หารจัดการไปสู ่
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบของรู ปแบบไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. หลักการของรู ปแบบ
2. วั ต ถุ ประสงค์ ข องรู ปแบบ 3. ระบบกลไกของรู ปแบบ 4. วิ ธีก ารด าเนิ นงานของรู ปแบบ
5. แนวทางการประเมินของรู ปแบบ และ 6. เงื่ อนไขของรู ปแบบ
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1.6 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ผลการวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ งในการพัฒนาองค์ค วามรู ้ ท างการบริ หาร
การศึ ก ษาเพื่ อ มุ ่ง สู ่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ในบริ บทของสั ง คมไทยโดยเฉพาะการจั ด
การศึ กษาพิ เศษในประเทศไทย
2. ผลการวิ จัยทาให้ได้แนวทางการบริ หารโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่อง
ทางสติ ปัญญา เพื่ อมุง่ สู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
3. ผลการวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นประโยชน์อ ย่า งยิ่งส าหรั บผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา และหน่วยงานต้นสั งกัดที่ จะนาข้ อมู ลไปวางแผนและกาหนด
เป็ นนโยบายในการบริ หารโรงเรี ยน ด้านบกพร่องทางสติ ปัญญา ตามแนวคิ ดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ซึ่ งจะส่ งผลส าเร็ จ ต่อการจัด การศึ ก ษาสาหรั บคนพิ การให้ ทนั ยุ ค ของการเปลี่ ยนแปลงในสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ (Knowledge-Based Society)
1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ยวกับความเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ เพื่ อ ก าหนด
องค์ ป ระกอบหลักและองค์ป ระกอบย่อย เพื่ อศึ กษาหาตั วบ่งชี้ รวมการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้
โดยทาการศึ กษาวิ เคราะห์จากแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จัยเกี่ยวกับความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ
นัก วิ ช าการต่ างๆ ประกอบด้ วย Senge (2006) Marquardt & Reynolds (1994) Bennette & O’Brien
(1994) Peqrn. et al (1995) Rosengarten (1995) Gephart & Marsick (1996) Pedler, Burgone &
Boydell (1997) Luthans (1998) Daft (1999) Kaiser (2000) Desimone, Werner & Harris (2002) และ
Kontoghiorghes, Awbrey & Feurig (2003) ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2550) นพวรรณ ญานะนนท์ ( 2558)
ดารณี อุ ทยั รัตนกิจ และ คณะ (2546) เกยูร วงศ์กอ้ ม (2548) สิ ทธิ พร นิยมศรี สมศักดิ์ (2555) วิ โรจน์
สารรัตนะ (2544) สุ รัฐ ศิ ลปะอนันต์ (2542) วี รวุ ธ มาฆะศิ รานนท์ (2545) วี ระวัฒน์ ปั นติ นามัย (2544)
ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2547,46) พะโยม ชิ ณวงศ์ (2556) ซึ่ งผู ้วิจัยได้นาแนวคิ ด ทฤษฎี ของนักวิ ชาการ
ดั ง กล่ าวมาสังเคราะห์ เพื่ อ หาองค์ประกอบของการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่ อ นามากาหนด
กรอบแนวคิ ดในการวิ จัยและเพื่ อสร้างเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิ จัย จากนั้นได้ทาการสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่ อ นามาสรุ ปเป็ นรู ปแบบการเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษ
ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญญา ซึ่ งสามารถสร้างเป็ นแผนภาพในการวิ จัยได้ดังนี้
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1.8 สรุป กรอบแนวคิดกำรวิจัย
องค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 5 องค์ประกอบ คื อ 1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู ้นา
3) ด้านการเรี ยนรู ้ 4) ด้านการจัดการความรู ้ และ 5) ด้านเทคโนโลยี โดยประกอบด้วย แนวทางการ
บริ ห ารจั ดการไปสู ่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ องค์ ประกอบ 6 รู ปแบบ คื อ 1) หลั ก การของ
รู ปแบบ 2) วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบ 3) ระบบกลไกของรู ปแบบ 4) วิ ธีการดาเนินงานของรู ปแบบ
5) แนวทางการประเมินของรู ปแบบ และ 6) เงื่ อนไขของรู ปแบบ เพื่ อนาเป็ นกลไกการขับเคลื่ อ น
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

ในการวิ จั ยเรื่ อง รู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ านการ
บกพร่องทางสติปัญญา ผู ้วิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิ จยั ที่เกีย่ วข้อง โดยจะนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
1.1 การจัดการศึ กษาพิ เศษในประเทศไทย
1.2 หลักการในการจัดการศึ กษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
1.3 ความหมายของเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิ เศษ
1.4 แนวทางดาเนินการจัดการศึ กษาแก่นกั เรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
1.5 การจัดการศึ กษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา
1.6 คุ ณลักษณะของผู ้บริ หารโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ตอนที่ 2 แนวคิ ดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.2 ความเป็ นมาขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.3 ขั้นตอนในการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.4 กลยุทธ์ในการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.5 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 3 แนวคิ ดเกี่ยวกับโรงเรี ยนด้านการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.1 โรงเรี ยนในฐานะองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.2 ตัวบ่งชี้ ลักษณะของโรงเรี ยนที่เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 4 แนวคิ ดเกี่ยวกับรู ปแบบ
4.1 ความหมายของรู ปแบบ
4.2 ประเภทของรู ปแบบ
4.3 การพัฒนารู ปแบบ
ตอนที่ 5 เอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง

15
ตอนที่ 1 การจั ดการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
1.1 การจั ดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
1.1.1 ประวัติการจั ดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
การจัดการศึ กษาสาหรับบุคคลหรื อเด็กพิ การในประเทศไทย เริ่ มเมื่อปี พ. ศ. 2484 โดยจัด
ในรู ปแบบของโรงเรี ยนเฉพาะความพิ การ กระทรวงศึ กษาธิ การได้พัฒนารู ปแบบ การจัดการศึ กษา
ส าหรั บ บุ ค คลกลุ ่มนี้ มาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อ ให้เ หมาะสมกับ สภาพความต้ องการพิ เศษและสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เด็กพิ เศษ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ ่มหลัก ดังนี้
1. เด็กที่มีความสามารถพิ เศษ
2. เด็กที่มีความบกพร่อง
3. เด็กยากจนและด้อยโอกาส
เด็ ก แต่ ละกลุ ่ม มี ค วามจ าเป็ นต้อ งได้รับการดู แลช่ว ยเหลื อเป็ นพิ เศษเหมื อนกัน แต่ ด้ วย
วิ ธีก ารที่ แ ตกต่า งกัน ตามความเหมาะสมของเด็ กแต่ละกลุ ่ม แต่ ล ะคน ในบทความนี้จะกล่าวถึ ง
ขอบเขตของเด็ ก พิ เศษ แต่ ล ะกลุ ่ ม ว่ า เป็ นอย่ า งไร เพื่ อให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ต รงกั น
1. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กกลุ ่มนี้มกั ไม่ค่อยได้รับการดู แลช่วยเหลื ออย่างจริ งจัง เนื่องจาก เรามักคิ ดว่าพวกเขาเก่ง
แล้ว สามารถเอาตัวรอดได้ บางครั้งกลับไปเพิ่ มความกดดันให้มากยิ่งขึ้ น เพราะคิ ดว่าพวกเขาน่าจะ
ทาได้มากกว่าที่เป็ นอยูอ่ ี ก วิ ธีการเรี ยนรู ้ในแบบปกติ ทวั่ ไป ก็ไม่ตอบสนองความต้องการในเรี ยนรู ้
ของเด็ก ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ทาให้ความสามารถพิเศษที่มีอยูไ่ ม่ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ
เด็กที่มีความสามารถพิ เศษ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ ่มย่อย ดังนี้
1.1 เด็กที่มีระดับสติ ปัญญาสู ง คื อ กลุ ่มเด็กที่มี ระดับสติ ปัญญา (IQ) ตั้งแต่ 130 ขึ้ นไป
1.2 เด็กที่มีความสามารถพิ เศษเฉพาะด้าน อาจไม่ใช่เด็กที่มีระดับสติปัญญาสู ง แต่มี
ความสามารถพิ เ ศษเฉพาะด้ า นโดดเด่ นกว่ า คนอื่ นในวั ยเดี ยวกัน อาจเป็ นด้ า นคณิ ต ศาสตร์
ตรรกศาสตร์ การใช้ภาษา ศิ ลปะ ดนตรี กีฬา การแสดง ฯลฯ
1.3 เด็กที่มีความคิ ดสร้างสรรค์
2. เด็กที่มีความบกพร่ อง
มีการแบ่งหลายแบบ ในที่น้ ีจะยึดตามแนวทางของกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่แบ่งออกเป็ น 9
กลุ ่ม ดังนี้
2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพู ดและภาษา
2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรื อสุ ขภาพ
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2.5 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา (Intellectual Deficiency)
2.6 เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ (Learning Disabilities)
2.7 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติ กรรมและอารมณ์
2.8 เด็กออทิสติ ก (รวมถึ งความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้านอื่ นๆ )
2.9 เด็กที่มีความพิ การซ้อน
3. เด็กยากจนและด้ อยโอกาส
คื อเด็กที่อยูใ่ นครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปั จจัยที่จาเป็ นในการเจริ ญเติ บโตและ
การเรี ยนรู ้ของเด็ก และรวมถึ งกลุ ่มเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึ กษาจากสาเหตุ อื่นๆ เช่น เด็กเร่ร่อน
เด็กถู กใช้แรงงาน เด็กต่างด้าว เป็ นต้น เด็กกลุ ่มต่างๆที่กล่าวถึ ง เป็ นเด็กที่มีความต้องการพิ เศษ ควร
ได้รับการดู แลเพิ่ มเติ มด้วยวิ ธีการพิ เศษ ซึ่ งต่างไปจากวิ ธีการตามปกติ เพื่ อช่วยให้สามารถพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพที่มีอยูไ่ ด้ เพื่ อให้มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม และ
ได้รับการยอมรับในสังคม ปั จจุ บนั นี้การจัดการศึ กษาสาหรับคนพิ การในประเทศไทยดาเนินการใน
หลายรู ปแบบดังนี้
1. ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ เป็ นศู นย์บริ การช่วยเหลื อระยะแรกเริ่ ม (Early Intervention) ฟื้ นฟู
เตรี ยมความพร้อมเด็กพิ การทุกประเภท เพื่ อการส่งต่อไปยังโรงเรี ยนหรื อสถานบริ การที่เหมาะสม
กับเด็ก อี กทั้งบริ การวิ ชาการ บริ การและความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่ งมีศูนย์การศึ กษาพิเศษ เขตการศึกษา
จานวน 13 แห่ง ศู นย์การศึ กษาพิ เศษประจาจังหวัดจานวน 63 แห่ง ครบทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ และมี
ศู นย์การศึ กษาพิ เศษของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏอี ก 6 แห่งอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ
2. โรงเรี ยนศึ กษาพิ เศษเฉพาะความพิ การ เป็ นโรงเรี ยนสาหรับบริ การแก่เด็กพิ การค่อนข้าง
รุ นแรงไม่ส ามารถไปเรี ยนกับ เด็ กทั่วไปได้ ซึ่ งมี โรงเรี ยนศึ กษาพิ เศษเฉพาะความพิ การของรัฐ
จ านวน 46 แห่ ง (โรงเรี ยนสาหรั บเด็ กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จ านวน 21 แห่ ง โรงเรี ยน
สาหรับเด็กบกพร่องทางสติ ปัญญาจานวน 19 แห่ง โรงเรี ยนสาหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรื อ
สุ ข ภาพ จ านวน 4 แห่ ง และโรงเรี ยนสอนคนตาบอด 2 แห่ ง ) นอกจากนั้นยังมี สถานศึ กษาของ
เอกชนให้บริ การอี กมากกว่า 10 แห่ง
3. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่วม เป็ นโรงเรี ยนปกติ ทวั่ ไปในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา
ที่ จั ด ให้ เด็ กพิ การมี โอกาสเรี ยนร่ วมกับ เด็กทั่วไป ซึ่ งได้ด าเนิ นมาหลายปี แล้วและพัฒนาให้เป็ น
รู ปแบบมากยิง่ ขึ้ น ภายใต้โครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่วมซึ่ งได้ดาเนิ นการมาตั้งตั้ งแต่ ปี
การศึ กษา 2547 จ านวน 390 โรงเรี ยน ปี การศึ กษา 2548 จ านวน 2,000 โรงเรี ยน ซึ่ งมี แนวโน้มจา
ดาเนินการให้มีโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่วมที่เข้มแข็งให้ครบทุกตาบล เพื่ อบริ การทางการศึกษาสาหรับ
คนพิ การให้ทวั่ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้ น
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4. การศึ ก ษานอกระบบเพื่ อ คนพิ การ มี ห ลั ก สู ต รสายสามัญ เรี ยนร่ ว ม โดยศู นย์บริ ก าร
การศึ กษานอกโรงเรี ยนทุกจังหวัดเปิ ดสอน และหลักสู ตรสายอาชี พ นอกจากนั้นยังมีสมาคมมูล นิ ธิ
หน่วยงานเอกชนเข้าร่วมจัด หรื ออาสาสมัครไปสอนที่บา้ น สาหรับผู ้พิการที่ไม่สามารถเดิ นทางไป
เรี ยนได้
5. การอาชี วะศึ กษา สถานศึ กษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชี วศึ กษา มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ ก็จัดให้คนพิการได้เลื อกเรี ยนร่วมกับคนทัว่ ไปตามสาขาที่
ตนสนใจอย่างกว้างขวาง
6. การอุ ดมศึ กษา สถานศึ กษาในสังกัดสานักงานคณะงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จัดให้บริ การการศึ กษาในระดับอุ ดมศึ กษาทั้งแบบเฉพาะความพิ การที่วิท ยาลั ย
ราชสุ ดา ( มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล) และแบบเรี ยนร่วมในหลายสถาบันอย่างกว้างขวางทัว่ ทุกภูมิภาคใน
ประเทศ
1.1.2 วัตถุป ระสงค์ ของการจั ดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
กระทรวงศึ กษาธิ การได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับเด็กพิเศษใน
ประเทศไทย ดังนี้
1.เพื่ อให้เด็กได้รับการศึ กษาตามสิ ทธิ มนุษยชนว่าด้วยสิ ทธิ ที่จะได้รับการศึกษาตาม
ควรแก่อัตภาพ
2.เพื่ อให้มีความรู ้ ความสามารถที่จะประกอบอาชี พได้ เพื่ อมิให้เป็ นภาระแก่สังคม
3.เพื่ อ ให้ ส ามารถทางานร่ ว มกับผู ้อื่นได้ และด ารงชี วิต อยู ่ในสัง คมปกติ อย่างมี
ความสุ ข
4.มีความรับผิ ดชอบในฐานะพลเมืองดี ของประเทศ
1.1.3 นโยบายการจั ดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
นโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึ กษาพิ เศษ ให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องจากร่า งกาย
และปั ญญา หรื อบุคคลที่ “พิ การ” มีวิวัฒนาการ ดังนี้
1. แผนการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2520
ได้กาหนดเป็ นนโยบายว่า “รัฐพึ งจัดและสนับสนุนผู ้ยากไร้ ผู ้มีความผิ ดปกติ ทางจิ ตใจหรือ
สั ง คมผู ้ ด้วยโอกาสทางการศึ กษา” ด้ า นมาตรการระบุ ไว้ว่า “รั ฐพึ งจัด ทุน ปั จ จั ย หรื อ วิ ธีการอื่ น
ช่วยเหลื อผู ้ยากไร้ ผู ้มีความผิ ด ปกติทางร่างกาย จิ ตใจ หรื อสังคม ผู ้ด้วยโอกาสทางการศึ กษาให้ได้รบั
การศึ กษาตามควรแก่ความสามารถและสติ ปัญญา
2. แผนพัฒนาการศึ กษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ จัดท าแผนพัฒ นาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรั บ เป็ นเครื่ องมื อ ในการก ากั บ ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ งานข อ ง
กระทรวงศึ กษาธิ การ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้นอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพี ยงมาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบในการดาเนิ นงาน เพื่ อสร้างผลผลิ ต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู ้เรี ยนได้
อย่า งมี ความสอดคล้องกับทิ ศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่ งได้ ระบุส าระสาคัญ
เกี่ยวกับวิ สัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่สามารถตอบสนอง
ต่อเป้ าหมายของการพัฒนาประเทศได้ท้ งั มิติความมัน่ คง มติ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริ หาร
จัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
3. แผนการศึ กษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
แผนการศึ กษาแห่งชาติ ฉบับนี้เป็ นการวางกรอบเป้ าหมายและทิศทางการจัดการศึ กษาของ
ประเทศในการพัฒ นาศัก ยภาพและขี ด ความสามารถของคนไทยทุ กช่ว งวัยให้เต็มตามศักยภาพ
สามารถแสวงหาความรู ้และเรี ยนรู ้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต โดยการขับเคลื่ อนภายใต้
วิ สัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึ กษาและเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชี วิตอย่างเป็ นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และการเปลี่ ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
1.1.4 รูป แบบการจั ดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
การจัดการศึ กษาพิ เศษในประเทศไทย อาจทาได้ 2 รู ปแบบ คื อ
1. การเรี ยนร่วม
2. การจัดตั้งโรงเรี ยนพิ เศษ
1. การเรียนร่ วม
เป็ นการเรี ยนร่วมระหว่างเด็กพิ การกับเด็กปกติ อาจทาได้ 2 ลักษณะ คื อ
1) เรี ยนร่วมชั้นเดี ยวกันกับเด็กปกติ ซึ่ งอาจทาได้ 2 ลักษณะ คื อ
(1) เรี ยนร่วมชั้นเดี ยวกับเด็กปกติ เต็มเวลา ดังนี้
-ให้ เ ด็ กพิ การเรี ยนร่ วมกับเด็ กปกติ ทุ กวิ ชา ทุ ก ชั่ ว โมง โดยไม่ได้ รับการ
บริ การพิ เศษ
-ให้เด็กพิ การเรี ยนร่วมกับเด็กปกติ ทุกวิ ชา ทุกชั่วโมง และรับบริ การสอน
ซ่อมเสริ ม
-ให้ เ ด็ ก พิ ก ารเรี ยนร่ ว มกับ เด็ กปกติ ทุ กวิ ช า ทุ ก ชั่ ว โมง และรั บ บริ การ
เพิ่ มเติ มจากห้องเสริ มวิ ชาการ
(2) เรี ยนร่วมชั้นเดี ยวกับเด็กปกติ ในบางวิ ชา บางเวลา
2) เรี ยนร่วมโรงเรี ยนเดี ยวกับเด็กปกติ อาจทาได้ดังนี้
(1) จัดชั้นพิ เศษในโรงเรี ยนปกติ เด็กพิ การประเภทเดี ยวกันจะถู กจัดให้เรี ยนในชั้น
เดี ยวกันในโรงเรี ยนส าหรั บ เด็ ก ปกติ และเด็ ก จะเรี ยนอยู ่ในชั้ นที่ จั ด ให้ น้ ี ทุ ก วิ ช า ทุ ก ชั่ ว โมง
(2) จั ด อาคารเฉพาะสาหรับเด็ก พิ การ เป็ นศู นย์การศึ กษาพิ เศษในโรงเรี ยนปกติ
อาคารตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดี ยวกันกับโรงเรี ยนเด็กปกติ อาจรับเด็กพิ การหลายประเภทก็ได้
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2. การจั ดตั้งโรงเรียนพิเศษ
เป็ นการจัดตั้งโรงเรี ยนสาหรับเด็กพิ การแต่ละประเภทโดยเฉพาะ โรงเรี ยน 1 แห่ง รับเด็ก
พิ ก ารประเภทเดี ยว การจั ดตั้งโรงเรี ยนในลักษณะดังกล่า ว จะท าเมื่ อไม่สามารถจัด การศึ กษาใน
ลั ก ษณะการเรี ยนร่วมได้ โรงเรี ยนประเภทนี้ ควรเป็ นโรงเรี ยนประจา เพราะให้บริ การแก่เด็กที่มี
ภูมิลาเนาอยูห่ ่างไกลจากโรงเรี ยน
ศู นย์ก ารศึ กษาแห่ชาติ ข องประเทศไทย ได้ ก าหนดรู ปแบบการจัดการศึ กษาพิ เศษในประเทศไทย
ในแง่ของการจัดการ 4 ประการ คื อ
1.จัดในรู ปแบบของโรงเรี ยนพิ เศษ เป็ นโรงเรี ยนที่จัดเป็ นพิ เศษสาหรับเด็กที่ต้องการพิ เศษ
ในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเรี ยนร่วมกับเด็กปกติ ได้คือ โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร
โรงเรี ยนโสตศึ กษา โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์ โรงเรี ยนราชานุกูล และ
โรงเรี ยนปั ญญาวุ ฒิกร เป็ นต้น
2. จั ด ในรู ป ชั้ นเรี ยนพิ เศษในโรงเรี ยนปกติ เป็ นการจัด ชั้ นเรี ยนพิ เ ศษสาหรั บเด็กพิ เศษ
ในโรงเรี ยนปกติ มักเป็ นโรงเรี ยนอนุบาล หรื อโรงเรี ยนประถมศึ กษา เป็ นการจัดชั้นพิ เศษสาหรั บ
เด็ ก เรี ยนช้า ในบางโรงเรี ยนอาจมี ครู จากกระทรวงศึก ษาธิ การไปช่วยสอน คื อ โรงเรี ยนพญาไท
โรงเรี ยนวั ด หนัง โรงเรี ยนดาราคาม โรงเรี ยนวั ด เวตวั นธรรมาวาส โรงเรี ยนวั ด หงส์ รัต นา
โรงเรี ยนวัดชนะสงคราม โรงเรี ยนพิ บูลย์ประชาสรรค์ และโรงเรี ยนวัดทัศนารุ ณสุ นทรี การาม เป็ นต้น
3. จั ด ในรู ปโครงการเรี ยนร่ วมฝนโรงเรี ยนปกติ เพื่ อให้เด็ก ตาบอดเรี ยนร่วมกับเด็กปกติ
เพื่ อเด็กพิ เศษเหล่านี้จะได้คลุ กคลีกบั เด็กปกติ คื อ โรงเรี ยนอนุบาลพิ บูลเวศน์ โรงเรี ยนอนุบาลวัดนาง
นอง โรงเรี ยนอนุบาลสามเสน โรงเรี ยนพญาไท โรงเรี ยนวัดชิ โนรส โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล และ
โรงเรี ยนวัดสังเวช เป็ นต้น
4. จัดในรู ปส่งครู พิเศษไปสอนตามโรงเรี ยนต่างๆ ที่มีเด็กพิ เศษเรี ยนอยู ่ โดยจัดทั้งในส่ว น
กรุ งเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และตามโรงพยาบาลต่างๆ
1.1.5 ประเภทของการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อง ก าหนดประเภทและหลั กเกณฑ์ข องค นพิ การ
ทางการศึ กษา พ.ศ. 2552 ได้ จาแนกเป็ น 9 ประเภทดังนี้
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพู ดและภาษา
4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรื อการเคลื่ อนไหว หรื อ สุ ขภาพ
5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู ้
7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติ กรรมและอารมณ์
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8. บุคคลออทิสติ ก
9. บุคคลพิ การซ้อน
1.1.6 หน่ วยงานที่รับผิดชอบในการจั ดการศึกษาพิเศษ
กองการศึ กษาพิ เศษ กรมสามัญศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ มีหน้าที่รับผิ ดชอบในการจั ด
การศึ กษาสาหรับคนพิ การโดยตรง ดังนี้
1. จัดการศึ กษาพิ เศษสาหรับคนพิ การ
ประสานงานและสนับสนุนเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ในการขยายและพัฒนาการศึ กษาให้กบั
เด็กพิ การ ทั้งในด้านปริ มาณและคุ ณภาพ ในปี พ.ศ.2528 กองการศึ กษาพิ เศษรับผิ ดชอบในการจั ด
การศึ กษาพิ เศษ ดังนี้
- บริ หารสถานศึ กษาที่จัดสาหรับคนพิ การโดยเฉพาะ จานวน 11 แห่ง
- บริ หารสถานศึ กษาที่จัดร่วมกับมูลนิธิและกรมประชาสงเคราะห์ 7 แห่ง
- จัดการศึ กษาสาหรับคนพิ การเป็ นชั้นพิ เศษในโรงเรี ยนปกติ 15 แห่ง
- จัดให้นกั เรี ยนพิ การเรี ยนร่วมกับนักเรี ยนปกติ ในชั้นเรี ยน 13 แห่ง
- นักเรี ยนพิ การที่ได้รับการศึ กษาพิ เศษ จานวน 3,633 คน
2. หลักการบริ หารการศึ กษาสาหรับคนพิ การ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่งชาติ ได้เสนอหลักการบริ หารการศึ กษาสาหรับคน
พิ การให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น ดังนี้
มีเอกภาพในการบริ หารทั้งในด้านกาหนดนโยบายและแผนการจัดสรรทรัพยากรและด้านบุคลากร
ทางการศึ กษา พิ เศษ และเป็ นเอกภาพกับการจัดการศึ กษาระดับเดี ยวกัน
- ใช้ทรัพยากร เพื่ อการศึ กษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพิ่ มโอกาสและให้ความเสมอภาคในการเข้ารับการศึ กษาแก่คนพิ การ
- ส่งเสริ มการพัฒนาวิ ชาการทางการศึ กษาสาหรับคนพิ การ
- ส่งเริ มให้คนพิ การมีโอกาสได้รับการศึ กษาเช่นเดี ยวกับคนปกติ
(อ้ า งอิ งจากเว็บไซด์ คลั ง ความรู ้ 5 กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การจัด การศึ ก ษาพิ เศษในประเทศไทย
https://www.sites.google.com)
1.2 หลั กการในการจั ดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
การจั ดการศึ ก ษาสาหรับนักเรี ยนที่ มีความต้องการพิ เศษ โดยอยูบ่ นรากฐานของปรัชญา
ดังต่อไปนี้
1. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริ การทางการศึ กษา ไม่ว่าจะเป็ น
คนพิ การหรื อคนปกติ เมื่อรัฐจัดการศึ กษาให้แก่นกั เรี ยนปกติ แล้วก็ควรจัดการศึ กษาให้แก่นกั เรี ยนที่
มี ค วามต้ อ งการพิ เศษด้ ว ย หากนัก เรี ยนที่ มีค วามต้ องการพิ เศษไม่ส ามารถเรี ยนในโปรแกรม
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การศึ ก ษาที่ รัฐจั ดให้นักเรี ยนปกติ ได้ ก็จ ะเป็ นหน้า ที่ ของรั ฐที่ จะจัด การศึ กษาให้สนองต่อความ
ต้องการของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
2. นัก เรี ยนที่ มีค วามต้ อ งการพิ เ ศษ ควรได้ รับการจั ด การศึ ก ษาควบคู ่ ไปกั บ
การบ าบัด การฟื้ นฟู สรรถภาพทุ กด้า นโดยเร็ วที่ สุ ด ในทันที ที่ ท ราบว่า เด็ กมี ความต้องการพิ เศษ
ทั้งนี้เพื่ อเป็ นการเตรี ยมนักเรี ยนให้พร้อมที่จะเรี ยนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านถึ งขี ดสุ ด
3. การจัดการศึ กษาพิ เศษควรคานึงถึงการอยูร่ ่วมกันในสังคมกับคนปกติ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การเรี ยนการสอนนักเรี ยนเหล่านี้จึงควรให้ได้เรี ยนร่วมกับนักเรี ยนปกติ มากที่สุดเท่า
ที่จะทาได้ เว้นแต่นกั เรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษนั้นมีสภาพความพิ การหรื อความบกพร่องในขั้ น
รุ นแรงจนไม่อาจเรี ยนร่วมได้ อย่างไรก็ตาม ให้นกั เรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษได้สัมผัสกับสั ง คม
ปกติ ด้วย
4. การจั ด การศึ กษาพิ เศษ ต้ อ งปรับให้เ หมาะสมกับสภาพความเสี ยเปรี ยบของ
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษแต่ละประเภท โดยใช้แนวการศึ กษาของเด็กปกติ
5. การศึ ก ษาพิ เ ศษและการฟื้ นฟู บ าบัด ทุ ก ด้ าน ควรจั ด เป็ นโปรแกรมให้ เ ป็ น
รายบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบางอย่าง อาจจัดเป็ นกลุม่ เล็กสาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่องหรื อมีความต้องการคล้ายคลึ งกันและอยูใ่ นระดับความสามารถที่ใกล้เคี ยง
6. การจั ด โปรแกรมการสอนนั ก เรี ยนที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ ควรเน้นที่
ความสามารถ ของนักเรี ยน และให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้ประสบความสาเร็จมากกว่าที่คานึง ถึ งความ
พิ ก ารหรื อ ความบกพร่ อง เพื่ อ ให้นัก เรี ยนมี ค วามมั่นใจว่ า แม้ต นจะมี ค วามบกพร่ อง แต่ ก ็ยังมี
ความสามารถเท่ากับหรื อดี กว่าคนปกติ ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถปรับตัวได้ดีข้ ึ น
7. การจั ด การศึ กษาพิ เศษ ควรมุ ่งให้รักเรี ยนมี ความเข้าใจยอมรับตนเอง มี ค วาม
เชื่ อมัน่ มีสัจจะแห่งตน และมุง่ ให้ช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผิ ดชอบต่อตนเองและสังคม
8. การจัดการศึ กษาพิ เศษ ควรจัดทาอย่างต่อเนื่อง ขาดตอนไม่ได้ และควรเน้นถึ ง
เรื่ องอาชี พด้วย
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ หรื อ โรงเรี ยนเฉพาะความพิ การ หรื อ สถานศึ กษาเฉพาะความพิการ
หมายความว่ า สถานศึ ก ษาของรั ฐหรื อ เอกชนที่ จั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารโดยเฉพาะทั้ง
ในลักษณะอยูป่ ระจาและไปกลับ และรับบริ การที่บา้ น การจัดการศึ กษาสาหรับคนพิ การ พ.ศ. 2551
หมวดที่ 1 สิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึ กษา มาตรา 5 คนพิ การมีสิทธิ ทางการศึ กษา ดังนี้
1. ได้รับการศึ กษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการจนตลอดชีวิต
พร้ อ มทั้ง ได้ รับ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวก สื่ อ บริ ก าร และความช่ ว ยเหลื ออื่ นใดทาง
การศึ กษา
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2. เลื อกบริ การทางการศึ กษา สถานศึ กษา ระบบและรู ปแบบโดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจาเป็ น พิ เศษของบุคคลนั้น
3. ได้ รับ การศึ ก ษามี มาตรฐานและประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา รวมทั้ง การจั ดการ
หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ การทดสอบทางการศึ กษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็ นพิ เศษของคนพิ การแต่ละประเภทแต่ละบุคคล
มาตรา 8 ให้ ส ถานศึ ก ษาในทุ ก สั งกัด จัด ท าแผนการจัด การศึ กษ าเฉพาะบุ ค คลโดยให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิ เศษของคนพิ การ และต้องมีการปรับปรุ งแบบการจัดการศึ กษา
เฉพาะบุคคลอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวง
สถานศึ กษาในทุกสังกัดและศู นย์การเรี ยนเฉพาะความพิ การอาจจัดการศึ กษา สาหรับคน
พิ ก ารทั้งในระบบ นอกระบบ และความอั ธยาศั ย ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายทั้งการเรี ยนร่ วม การ
จัดการศึ กษาเฉพาะความพิ การ รวมถึ งการให้บริ การฟื้ นฟู สมรรถภาพ การพัฒนาการศึ กษาในการ
ดารงชี วิตอิ สระ การพัฒนาทักษะพื้ นฐานที่จาเป็ น การฝึ กอบรมหรื อบริ การอื่ นใด
ให้สถานศึ กษาทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุน การเรี ยนการสอน ตลอดจน
บริ การเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่วยเหลื ออื่ นใดทางการศึ กษาที่คน
พิ การสามารถเข้าถึ งและใช้ประโยชน์ได้
ให้สถานศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิ การเข้าศึ กษาในสัดส่วนหรื อ
จานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่คณะกรรมการกาหนด
สถานศึ กษาใดปฏิ เสธไม่รับคนพิ การเข้าศึ กษาให้ถือเป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรม
ตามกฎหมาย
ให้ ส ถานศึ กษาหรื อหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ องสนับสนุ นผู ้ ดูแลคนพิ ก ารและประสานความ
ร่วมมือจากชุ มชนหรื อนักวิ ชาชี พ เพื่อ ให้คนพิ การได้รับการศึ กษาทุกระดับหรื อบริ การทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิ เศษของคนพิ การ (สานักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ,2551)
1.3 ความหมายของเด็กที่มีความต้ องการจาเป็ นพิเศษ
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่ อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ ของคนพิ การทาง
การศึ กษา พ.ศ. 2552 ซึ่ งจาแนกเป็ น 9 ประเภทดังนี้
1. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็ น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสี ยการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย
จนถึ งบอดสนิท ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 คนตาบอด หมายถึ ง บุคคลที่สูญเสี ยการมองเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและ
สื่ อเสี ยง หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาข้ างดี เมื่อแก้ไขแล้ว อยูใ่ นระดับ 6 ส่วน (6/60) หรื อ 20
ส่วน 200 (20/70) จนถึ งไม่สามารถรับรู ้แสง
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1.2 คนเลื อนราง หมายถึ ง บุคคลที่สูญเสี ยการเห็น แต่ยงั สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์
ขยายใหญ่ด้วยอุ ปกรณ์เครื่ องช่วยความพิ การ หรื อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก หากวัดความ
ชัดเจนของสายตาข้างดี มีการแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ 6 ส่วน 18 (6/18) หรื อ 20 ส่วน 70 (20/70)
2. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสี ยการได้ยินตั้งแต่ระดับหู ตึง
น้อยจนถึ ง หู หนวก ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
2.1 คนหู หนวก หมายถึ ง บุคคลที่สูญเสี ยการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูด
ผ่ า นทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่ หรื อไม่ใส่ เครื่ องช่วยฟั ง ซึ่ งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการ
สู ญเสี ยการได้ยิน 90 เดซิ เบลขึ้ นไป
2.2 คนหู ตึง หมายถึ ง บุคคลที่มีการได้ยินเหลื ออยูเ่ พี ยงพอที่จะได้ยินการพู ดผ่ า น
ทางการได้ยิน โดยทัว่ ไปจะใส่เครื่ องช่วยฟัง ซึ่ งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสู ญเสี ยการได้ยินน้อย
กว่า 90 เดซิ เบล ลงมาถึ ง 26 เดซิ เบล
3. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจากัดที่ชัดเจนในการปฏิบตั ิ
ตน (Functioning) ในปั จจุ บนั ซึ่ งมีลักษณะเฉพาะ คื อ ความสามารถทางสติ ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย
อย่างมีวินยั สาคัญร่วมกับความจากัดของทักษะการปรับตัวอี กอย่างน้อย 10 ลักษณะ ได้แก่ การสื่ อ
ความหมาย การดู แลตนเอง การดารงชี วิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิ สมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่ น การ
รู ้ จั ก ใช้ ทรั พยากรในชุ มชน การรู ้ จักดู แลควบคุ มตัวเอง การนาความรู ้ มาใช้ ในชี วิตประจาวัน การ
ทางาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อน
อายุ 18 ปี
4. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรือการเคลื่ อนไหว หรือสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 บุ ค คลที่ มีค วามบกพร่ องทางร่า งกาย หรื อ การเคลื่ อ นไหว ได้ แก่ บุ ค คลที่มี
อวัยวะไม่สมส่วนหรื อขาดหายไป กระดู กหรื อกล้ามเนื้อผิ ดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่ อนไหวความ
บกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดู ก การไม่
สมประกอบมาแต่กาเนิด อุ บตั ิ เหตุ และโรคติ ดต่อ
4.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุ ขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่ วยเรื้ อรังหรื อ
โรคประจาตัวซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นอุ ปสรรคต่อการศึ กษา ซึ่ งมีผลทา
ให้เกิดความจาเป็ นต้องได้รับการศึ กษาพิ เศษ
5. บุคคลที่มีการบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิ ดปกติ ในการทางานของ
สมองบางส่วนที่แสดงถึ งความบกพร่องในกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่อาจเกิดขึ้ นเฉพาะความสามารถด้าน
ใดด้ า นหนึ่ งหรื อหลายด้าน คื อ การอ่า น การเขี ยน การคิ ด คานวณ ซึ่ งไม่ส ามารถเรี ยนรู ้ ในด้านที่
บกพร่องได้ ทั้งที่มีสติ ปัญญาปกติ

24
6. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่ง
เสี ยงพู ด เช่น เสี ยงผิ ดปกติ อัตราความเร็วละจังหวะการพู ดผิ ดปกติ หรื อบุคคลที่มีความบกพร่อง ใน
เรื่ องความเข้าใจหรื อการใช้ภาษาพูด การเขี ยนหรื อระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสาร ซึ่ ง
อาจเกี่ยวกับรู ปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา
7. บุคคลที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติ กรรมเบี่ยงเบน
ไปจากปกติ เป็ นอย่างมาก และปั ญหาทางพฤติ กรรมนั้นเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นผลจากความ
บกพร่องหรื อความผิ ดปกติ ทางจิ ตใจหรื อสมองในส่วนของการรับรู ้ อารมณ์หรื อความคิ ด เช่น โรค
จิ ตเภท โรคซึ มเศร้า โรคสมองเสื่ อม เป็ นต้น
8. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิ ดปกติ ของระบบการทางานของสมองบางส่ ว น
ซึ่ งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม และมี
ข้อจากัดด้านพฤติ กรรม หรื อมีความสนใจจากัดเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยความผิ ดปกติน้ นั ค้นพบ
ได้กอ่ นอายุ 30 เดื อน
9. บุ ค คลพิการซ้ อน ได้ แก่ บุ ค คลที่ มีส ภาพการบกพร่ องหรื อความพิ การมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดี ยวกัน
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ให้ บ ริ ก ารจัด การศึ กษาสาหรับเด็กพิ การ
ทั้ง 3 ระบบ คื อ ในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย มีข้อมูลของการให้บริ การทางการศึ กษา ดังนี้
1. โรงเรี ยนเฉพาะความพิ การ จานวน 46 โรง ใน 37 จังหวัด รับนักเรี ยนพิ การที่มีความพิการ
ในวั ยเรี ยนทั่ว ประเทศ เข้ า เรี ยนแบบประจา และไปกลับ ในทุ ก ช่ วงชั้ น (ปฐมวั ยถึ งมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย) แบ่งเป็ น 4 ประเภทสถานศึ กษา ได้แก่
1.1 โรงเรี ยนที่สอนเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จานวน 21 โรง ใน 19 จังหวัด
และกรุ งเทพมหานคร จัดการศึ กษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1.2 โรงเรี ยนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา จานวน 19 โรง ใน 19 จังหวัด
จัดการศึ กษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา
1.3 โรงเรี ยนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน 2 โรง ใน 2 จังหวัด
จัดการศึ กษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
1.4 โรงเรี ยนที่ ส อนเด็กที่ มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื่ อนไหวหรื อ
สุ ขภาพ จานวน 4 โรง ใน 4 จังหวัด จัดการศึ กษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่ อนไหวหรื อสุ ขภาพ
2. ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ จานวน 77 แห่ง ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็ น 2 กลุ ่ม ได้แก่
2.1 ศู นย์การศึ กพิ เศษ เขตการศึ กษา จานวน 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ
ส่วนกลาง กรุ งเทพมหานคร
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2.2 ศู นย์การศึ กษาพิ เศษประจาจังหวัด จานวน 64 แห่ง ใน 64 จังหวัด
โดยมีการให้บริ การทางการศึ กษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิ เศษ แบบหมุนเวี ยน
(ประจ าและไป-กลับ ) ส าหรั บ คนพิ ก ารทางกาศึ ก ษาทั้ง 9 ประเภท ตั้ งแต่ แ รกเกิ ดหรื อแรกพบ
ความพิ การ ในรู ปแบบ ที่หลากหลาย อาทิ การให้บริ การช่วยเหลื อระยะแรกเริ่ ม (Early Intervention : EI)
ด้วยการให้บริ การที่ศูนย์การศึ กษาพิ เศษ และให้บริ การที่บา้ นในรู ปแบบการปรับบ้านเป็ นห้องเรี ยน
เปลี่ ยนพ่อแม่เป็ นครู ที่ศูนย์การศึ กษาพิ เศษสาขาอาเภอ ที่ศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิ การ ที่โรงเรี ยน
ทั่ว ไปที่ จั ด การเรี ยนร่ว ม และที่โรงพยาบาล กรณี เด็กเจ็ บป่ วยเรื้ อรั ง เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมและ
ประสานส่งต่อเข้าสู ่ระบบการศึ กษาตามลาดับ รวมทั้งการให้บริ การองค์ความรู ้ด้านการศึ กษาพิเศษ
แก่พ่ อ แม่ ผู ้ ปกครอง และบุ คคลที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องให้สามารถบริ การทางการศึ กษาสาหรั บเ ด็กที่มี
ความต้องการจาเป็ นพิ เศษ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทัว่ ถึ ง
3. การจั ด การเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์และโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
และในโรงเรี ยนทัว่ ไป สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้ นฐานตามนโยบายของรั ฐบาลปี
พ.ศ. 2542 ซึ่ งกระทรวงศึ กษาธิ การประกาศเป็ นปี “เด็ กพิ ก ารทุ กคน ที่ อ ยากเรี ยนต้องได้ เรี ยน”
(กระทรวงศึ กษาธิ การ,2552)
1.4 แนวทางดาเนินการจั ดการศึกษาแก่ นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ ดังนี ้
1. บทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิ บตั ิ งานในการ
จัดการเรี ยนร่วม
2. ให้นโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนในการจัดการเรี ยนร่วมในโรงเรี ยน
3. จัดการแต่งตั้งผู ้รับผิ ดชอบและคณะกรรมการดาเนินการจัดการศึ กษาพิ เศษ
4. การวางแผน ประชุ ม กาหนดเป้ าหมายในการจัดการเรี ยนร่วม ชี้ แจงบุคลากรทั้ง
ระบบในโรงเรี ยน และชุ มชน
5. จัดอบรมบุคลากรให้ความรู ้ ความเข้าใจในการจัดการศึ กษาพิ เศษ
6. จัดหาสื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวก ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ข อง
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
7. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครู ในการสอนนักเรี ยนที่ มีความต้องการพิ เศษ
8. ประสานงานความร่ วมมื อกับกรรมการสถานศึ กษา ชุ มชน ผู ้ ปกครอง และ
หน่วยงานอื่ นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดู แล ช่วยเหลื อ สนับสนุนในการจัดการศึ กษาให้กบั นักเรี ยน
ที่มีความต้องการพิ เศษ
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9. นิเทศ ติ ดตามผลการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน และผลการดาเนินการจัดการเรี ยน
ร่วมของโรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10. ส่ ง เสริ มการวิ นิจฉั ยและพัฒ นาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนและการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
2. บทบาทหน้ าที่ของครูการศึกษาพิเศษ
1. มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิ บัติ งาน
ในการจัดการศึ กษาพิ เศษ
2. ร่วมประชุ ม วางแผน ชี้ แนวทางในการจัดการเรี ยนร่วมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ครู ผู้สอน
เด็ ก ปกติ ผู ้ ปกครองนัก เรี ยนปกติ ผู ้ ปกครองนัก เรี ยนที่ มีความต้ องการพิ เศษนัก เรี ยนปกติ และ
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
3. ให้ ค าแนะนาแก่บุค ลากรในโรงเรี ยนในการช่ วยเหลื อ ดู แลนักเรี ยนที่ มีความ
ต้องการพิ เศษ
4. จัดการคัดกรองและประเมินความสามารถของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
5. ประชุ มครู ผู้สอน ผู ้ปกครอง นักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ และผู ้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล (IEP)
6. จัดหา ผลิ ตสื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวก ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ สอนเสริ มให้แก่นกั เรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
7. ประสานงานความร่ วมมื อกับกรรมการสถานศึ กษา ชุ มชน ผู ้ ปกครอง และ
หน่วยงานอื่ นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดู แล ช่วยเหลื อ สนับสนุนในการจัดการศึ กษาให้กบั นักเรี ยน
ที่มีความต้องการพิ เศษ
8. รายงานผลการพัฒนานักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ และผลการดาเนินการจัด
การศึ กษาพิ เศษของโรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อผู ้บริ หารโรงเรี ยนและสานักการศึ กษา
3. บทบาทหน้ าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ให้ความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรี ยนการสอนและ
บริ การเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลื อต่างๆ ทางการศึ กษาเพื่อให้
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษสามารถเข้าถึ งและใช้ประโยชน์ได้
2. มีทศั นคติ ที่ดีต่อนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ และให้ความเมตตาในฐานะเป็ น
นักเรี ยนในความรับผิ ดชอบของตนเอง
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3. สนับสนุน ช่วยดู แล และประสานความร่วมมือกับชุ มชนหรื อนักวิ ชาชี พเพื่ อให้
นัก เรี ยนที่ มีค วามต้ องการพิ เศษได้รับการศึ กษาหรื อบริ การทางการศึ กษาที่ สอดคล้ อ งกับความ
ต้องการจาเป็ นพิ เศษของแต่ละบุคคล
4. บทบาทหน้ าที่ของผู้ป กครอง
1. มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในการพั ฒนาศัก ยภาพของลู ก และแนวทางในการจัด
การศึ กษาพิ เศษ
2. ประชุ มเข้าเรี ยนกับโรงเรี ยน ครู ผู้สอนเด็กปกติ และครู การศึ กษาพิ เศษในการ
จัดทาแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3. การช่วยเหลื อดู แลนักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษตามคาแนะนาของครู ผู้ ส อน
และครู การศึ กษาพิ เศษ
4. จัดหาสื่ อ อุ ปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวก ปรับสภาพแวดล้อมที่บา้ นให้เอื้ อต่ อ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษ
5. ประสานงานความร่ วมมื อกับกรรมการสถานศึ กษา ชุ มชน ผู ้ ปกครอง และ
หน่วยงานอื่ น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดู แลช่วยเหลื อ สนับสนุนในการจัดการศึ กษาให้กบั นักเรี ยน
ที่มีความต้องการพิ เศษ
6. รายงานผลการพัฒนานักเรี ยนที่มีความต้องการพิ เศษที่บา้ นต่อครู ผู้สอน
1.5 การจั ดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปั ญญา
เด็ ก ที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา หมายถึ ง เด็ กที่ มีพัฒนาการด้า นร่ างกาย สั งคม
อารมณ์ ภาษาและสติ ปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ เมื่อวัดสติ ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ ว
ปรากฏว่ามีสติ ปัญญาต่ ากว่าเด็กปกติ โดยทัว่ ไป
1.5.1 เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปั ญญาแบ่ งตามระดับความรุนแรงออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. เด็ ก ที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญ ญาระดับน้อย (เชาว์ปัญญา 50 -70) เป็ นเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติ ปัญญาที่เรี ยนหนังสื อได้
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับปานกลาง (เชาว์ปัญญา 35-49) เป็ นเด็ก
ที่พอฝึ กอบรมได้
3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับรุ นแรง (เชาว์ปัญญา20-34) เป็ นเด็กที่ต้อง
ได้รับการฟื้ นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์และได้รับการดู แลที่เหมาะสม
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4. เด็ ก ที่ มีค วามบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญาระดับรุ นแรงมาก (เชาว์ ปัญ ญาต่ ากว่า 20)
เป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาที่มีความจากัดเฉพาะด้านต้องได้รับการฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ทางการแพทย์และได้รับการดู แลอย่างใกล้ชิด
1.5.2 การให้ ความช่ วยเหลื อ
เด็ ก ที่ มีค วามบกพร่ องทางสติ ปัญญาการพั ฒนาทางด้ านต่ างๆจะน้อยกว่ าเด็ กปกติ
ครู ผู้สอนต้องให้ความสาคัญและคานึง ถึงความรุ นแรงของความบกพร่องของเด็กเป็ นรายบุคคลเพื่อ
เป็ นการฟื้ นฟู สมรรถภาพของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาได้แก่
1. การเตรี ยมความพร้อมให้กิจกรรมหลากหลายแตกต่างกันเริ่ มจากง่ายๆไปหายาก
2. การจัดนันทนาการเป็ นการทาให้เด็กเกิ ดความสนุกสนานผ่อนคลายทาให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้เด็กสามารถรู ้กฎกติ กาและสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้
3. การปรับพฤติ กรรม เช่น การให้แรงเสริ ม การเป็ นแบบอย่างที่ดี การให้รางวัล
เป็ นต้น เป็ นการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมเด็กที่ไม่พึงประสงค์เป็ นพฤติ กรรมที่พึ งประสงค์ได้
4. การจักศิ ลปะบาบัด เป็ นวิ ธีการบาบัดสิ่ งที่เป็ นจริ ง ที่เกี่ยวกับความคิ ด เด็กได้ มี
โอกาสสร้างสรรค์หรื อกระทาในสิ่ งที่เขาคิ ดให้เป็ นจริ งหรื อเป็ นสิ่ งที่มองเห็นและสัมผัสได้ ซึ่ งเป็ น
การพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กน้อยด้วย
1.5.3 การเรียนร่ วมระหว่ างเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปั ญญากับเด็กปกติ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะต้องสอดคล้องกับความสามารถของเด็กๆแต่ละคนซึ่ งเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาที่เรี ยนและฝึ กอบรมได้น้ นั ควรจัดดังนี้
1. ระดับก่อนประถมศึ กษา ครู ควรแนะนาพ่อแม่และสมาชิ ก ในครอบครัวให้ความรั ก
เอาใจใส่ และเลี้ ยงดู อย่างอบอุน่ เช่นเดี ยวกับเด็กทัว่ ไป ถ้ามีช้ ันก่อนประถมศึ กษาใกล้บา้ นควรให้เด็ก
ได้เข้าชั้นก่อนประถมศึ กษาก่อน ที่จะไปโรงเรี ยนปกติ
2. ระดับประถมศึ กษา แนะนาผู ้ปกครองให้สอนเด็กที่บา้ น สอนเกี่ยวกับตัวเอง เช่น ชื่ อ
สกุ ล อายุ พ่อแม่ ที่อยู ่ การช่วยเหลื อตัวเอง สอนมารยาทที่จาเป็ นในสังคมในชุ มชน การไหว้ การ
กล่าวคาขอโทษ ขอบคุ ณ เป็ นต้น
3. ระดับมัธยมศึ กษา เมื่อได้รับการศึ กษาและฝึ กอาชี พอย่างเพี ยงพอสามารถประกอบ
อาชี พ และอยูใ่ นสังคมได้ บุคคลกลุ ่มนี้ ต้องการดู แลและเอาใจใส่รวมทั้งต้องการคาแนะนา ปรึ กษา
จากผู ้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
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1.5.4 การประเมินผล
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดั บเรี ยนได้ ซึ่ งมีเชาว์ปัญญา 50-70 การประเมิ นผล
ควรเป็ นไปตามรายละเอี ยดที่กาหนดไว้ในแผนการศึ กษาเฉพาะบุคคลของนักเรี ยนแต่ละคนควรมี
การประเมินผลจุ ดมุง่ หมายระยะยาว เพื่ อปรับปรุ งแผนการศึ กษาเฉพาะบุคคลของนักเรี ยนแต่ละคน
ให้ เ หมาะสม ในการประเมิ นผลเด็กที่ มีค วามบกพร่ องทางสติ ปัญญา ควรมี ก ารรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับจุ ดประสงค์ที่กาหนดไว้มนแผนการ
ต่างๆมากน้อยเพี ยงใดและควรปรับปรุ งวัตถุ ประสงค์ใดบ้าง
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับฝึ กอบรมได้ ซึ่ งมีเชาว์ปัญญา 35-49
การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับแผนการศึ กษาเฉพาะบุคคล โดยกาหนดจุ ดมุง่ หมายทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว การประเมินจะต้องเป็ นไปตามจุ ดมุง่ หมายเหล่านั้น จุ ดมุง่ หมายระยะสั้นควรมีการ
ประเมินทุกระยะ เช่น ทุกเดื อน หรื อทุกสามเดื อน จุ ดมุง่ หมายระยะยาว ประเมินอย่างน้อยปี ละครั้ง
และในการประเมินแต่ละครั้งต้องมีข้อมูลครบถ้วน (กรมสามัญศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ,2535)
1.6 คุณลั กษณะของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
คุ ณลั ก ษณะของผู ้ บริ ห ารที่ ดี จะช่ ว ยพั ฒ นาองค์ ก ารให้ เ จริ ญ ก้า วหน้า เป็ นผู ้ นาการ
เปลี่ ยนแปลง สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1.6.1 ด้ านการบริหารจั ดการ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการสถานศึ กษา เป็ นคุ ณสมบัติพื้นฐานของ
ผู ้บริ หาร ใช้ศาสตร์และศิ ลป์ ในการบริ หารจัดการ
2. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาผูร้ ่วมงาน
3. ความสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และเที่ ยงธรรม มี ฝ่ ายจั ด ท าแผนที่ เ ข้ มแข็ ง แม่นยาใน
กฎระเบียบ
4. มี ค วามสามารถในการตั ด สิ นใจได้ อ ย่า งถู ก ต้อ งรวดเร็ ว และกล้า ตั ด สิ นใจ
ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ
5. มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยน เพื่ อพัฒนาองค์กรไปสู ่เป้ าหมาย
สร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีการวางแผน จัดทาโครงการต่าง ๆ ที่นา่ สนใจ อยูต่ ลอดเวลา
6. การวางคนได้เหมาะสมกับงาน put the man in the right job
7. มีการสร้างทีมงาน (team work) ที่เข้มแข็ง
8. มีความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เช่น การเปิ ดห้องเรี ยน สสวท. โดยเพิ่ มห้องเก่งวิ ทย์
เก่งคณิ ต ห้อง GIFTED หรื อห้องอัจฉริ ยะ การเปิ ดโปรแกรมการเรี ยนที่ ตอบสนองความต้องการของ
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ตลาดวิ ช าการ โปรแกรมวิ ทย์ - คอม การเปิ ดจัด โครงการเรี ยนเสริ มพิ เศษวันเสาร์ เพื่ อ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ โครงการ Little Guides เพื่ อฝึ กให้นกั เรี ยนการใช้ภาษาอังกฤษ
9. มีความรอบรู ้ มีความแม่นยาในกฎระเบียบของทางราชการ
10. มีการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
1.6.2 ด้ านบุคลิ กภาพ
1. ควรมีบุคลิ กภาพที่ดี โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุ มอารมณ์ได้ดี
2. มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
3. แต่งกายสุ ภาพ เรี ยบร้อย เหมาะสมตามรู ปแบบวัฒนธรรมและค่านิยม ซึ่ งจะเป็ น
คุ ณลักษณะที่สาคัญที่ทาให้ผู้ใต้บงั คับบัญชามีความเลื่อมใสศรัทธา และเป็ นที่ยอมรับกับบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
1.6 3 ด้ านภาวะผู้นา
1. ควรมีความสามารถในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง
2. มีความสามารถในการวิ นิจฉั ยสั่งงานและมอบหมายงานให้ผู้อื่นปฏิ บตั ิ ได้อย่างรวดเร็ว
3. มีความสามารถในการให้คาแนะนาการแก้ปัญหาการบริ หารงานในสานักงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการมีภาวะผู ้นาสู งจะส่งผลต่อการบริ หารจัดการให้ห น่วยงานดาเนิ นการ
ไปสู ่เป้ าหมาย
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา ขจัดความขัดแย้งในองค์กร
1.6.4 ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1.ประพฤติ ตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
2. มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน
3. มีความสานึกรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของหน่วยงาน
4. มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบตั ิ ต่อผู ้ร่วมงานได้อย่างเสมอภาค
5.มีความสามารถในการวิ เคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุ ผล
6. มีความบริ สุทธิ์ ใจและจริ งใจต่อผู ้ร่วมงาน
7. มีความเมตตา กรุ ณา ต่อบุคลากรและนักเรี ยน สังเกตจากฝ่ ายวัดผลที่คอยช่วย
แก้ปัญหา การได้ มส. ของนักเรี ยน
1.6.5 ด้ านอื่ น ๆ
1. การสร้างขวัญและกาลังใจ ผู ้บริ หารควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจในรู ป
ค่าตอบแทน การศึ กษาดู งานทั้งในและต่างประเทศ การส่งเข้าอบรม สัมมนา
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2. ผู ้บริ หารที่ดี ต้องมีความกล้า กล้าตัดสิ นใจในการเปิ ดห้องเรี ยน การรับนักเรี ยน
การปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย (เรี ยนฟรี -SP2) กล้าคิ ดสิ่ งใหม่ ๆ โครงการใหม่ ๆ กล้าเปลี่ ยนแปลง
โดยเฉพาะในโรงเรี ยนผู ้นาการเปลี่ ยนแปลง
3. มีความสามารถในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึ กษา
4. เป็ นนักประสาน สามารถประสานความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรี ยน มหาวิ ทยาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหน่วยงานต่าง ๆ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
2.1 ความหมายขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ปั จจุ บนั โลกมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง การศึ กษาและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่ อความอยูร่ อด
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของบุคคลในองค์กรจึ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ในการนาองค์ กรไปสู ่ ความสามารถในการทางานโดยบุ ค ลากรทุ กคนในองค์ กรจะต้อ งเรี ยนรู ้
เพื่ อความอยูร่ อด ตลอดจนผสมผสานการเรี ยนรู ้เพื่ อการเจริ ญเติ บโตและก้าวหน้าต่อไปอย่างมัน่ คง
นักวิ ชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า “องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้” ไว้ดังนี้
Senge (2006:1) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้คือองค์กรที่บุคลากรในองค์ ก ร
นั้นมุง่ มัน่ ที่จะเพิ่ มขี ดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็ นความปรารถนา เป็ นที่ซ่ ึ ง
มี สิ่ ง ใหม่ๆ เกิ ดขึ้ น และมี การขยายขอบเขตของแบบแผนของการคิ ด เป็ นที่ ซ่ ึ งสามารถสร้างแรง
บันดาลใจใหม่ๆ ได้ อย่างอิ สระและสมาชิ กในองค์กรมี การเรี ยนรู ้ อย่างต่ อเนื่ องถึ งวิ ธีการที่ จะเรี ยนรู ้
ร่วมกัน
Argyris (1999:6) นักจิ ตวิ ทยาของ Harvard University มีความเห็นว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
เป็ นกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิ ด พลาดที่ เกิดขึ้ นเสมอๆ ในองค์ก ร เพื่ อลดทอนสิ่ งที่
เรี ยกว่า Defensive routines หรื อรู ปแบบที่ผู้คนแสดงออกเป็ นนิสัยเพื่ อปกป้ องหรื อแก้ตัวลงได้
Manquardt & Reynolds (1994:212) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่
มีบรรยากาศที่กระตุ ้นการเรี ยนรู ้ของบุคคลและกลุ ่มให้เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว และสอนให้พนักงานมี
กระบวนการคิ ดวิ พากษ์วิจารณ์ เพื่ อความเข้าใจในสิ่ งที่เกิดขึ้น ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ที่มีในแต่ละบุคคล
ช่วยให้องค์กรเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ผิดพลาด เช่นเดี ยวกับเรี ยนรู ้ในความสาเร็จ
Kim (1993:43) กล่าวว่า เป็ นการเพิ่มพู นความสามารถขององค์กรเพื่ อให้บงั เกิดการกระทาที่
มี ป ระสิ ทธิ ผ ล และยัง เป็ นกระบวนการเชิ งประสบประการณ์ ที่มุ่ง สร้ า งองค์ค วามรู ้ ที่เ กี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการกระทาและผล จากนั้นจึ งนาไปสู ่งานกิจวัตรปลู กฝั ง ไว้ในความทรงจ าของ
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องค์ กรเพื่ อช่วยในการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมทั้งหลายของผูเ้ รี ยนรู ้ หรื อผู ้ปฏิ บตั ิ ง านในองค์กรนั้น
นัน่ เอง
ซึ่ งสอดคล้ องกับแนวคิ ด ของ พจน์ สะเพี ยรชั ย (2546:10) กล่ า วว่ า คื อ องค์ ก รที่ ทุกคน
ในองค์กรจะต้องเรี ยนรู ้ร่วมกัน และเรี ยนรู ้อย่างมีพลังแล้วปรับเปลี่ ยนตัวเองอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาให้ดีข้ ึ นเกี่ยวกับการแสวงหาความรู ้ การจัดการกับความรู ้และการใช้ความรู ้เพื่ อความสาเร็ จ
ขององค์กรและองค์กรนั้นจะต้องเสริ มพลังให้กบั บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กรหรื อบริษทั
ให้ เ รี ยนรู ้ ขณะท างาน คื อ เรี ยนรู ้ ไปด้ วยทางานไปด้วย เรี ยนเพื่ อพัฒนาการทางานใช้ เทคโนโลยี
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และผลิ ตผลงานให้ สูงสุ ด
Garvin (2000:78) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ แสวงหาและถ่ายโอนความรู ้ จนสามารถเปลี่ ยนแปลงปรับปรุ งรู ปแบบพฤติกรรม
ของบุ ค คลอั นเป็ นผลมาจากความรู ้ ใหม่แ ละความเข้ า ใจในสิ่ ง ต่ า งๆ อย่า งถ่ อ งแท้ได้ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
Bennett & O’Brien (1994:42) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์กรที่สร้างให้เกิดและ
ยกระดับความสามารถที่จะเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ ยนไปสู ่วัฒนธรรมขององค์กรนั้น
Gephart & Marsick (1996:36 อ้างถึ งใน สุ รพงศ์ เอื้ อศิ ริพรฤทธิ์ , 2547:33) ได้ให้ความหมายว่ า
เป็ นองค์กรที่ยกระดับและปรับเปลี่ ยนความสามารถที่จะเรี ยนรู ้ด้วยเป้ าหมายที่สร้างสรรค์เป็ นองค์กร
ที่วิเคราะห์ ควบคุ ม พัฒนาบริ หารจัดการและวางแนวทางของกระบวนการเรี ยนรู ้ และการปฏิ บตั ิงาน
ขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาของบุคคลตลอดจนเร่งให้ เกิดการเรี ยนรู ้
ในทุกระดับ
Luthans (1998) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่มีรูปแบบของความคิ ดใหม่และ
ขยายกว้ า ง เป็ นสิ่ ง ที่ค วรได้รับ การปลู กฝั ง ให้ เกิด ขึ้ น เป็ นองค์ก รที่มีค วามต้ องการมากมายและ
หลากหลาย จะได้ รับการปลดปล่อ ยและเป็ นองค์ กรที่ จ ะค่ อยๆ ขยายขี ด ค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์เพื่ ออนาคต
Marquardt (1996) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ คื อ องค์กรที่เรี ยนรู ้ด้วยพลังอานาจร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ ยนองค์กรให้สามารถจัดการและใช้ความรู ้ เพื่ อบรรลุ ความสาเร็จ
ขององค์กรเสริ มพลังอานาจให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่ อเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กับการ
ทางานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้ หรื อการได้ผลผลิ ตสู งสุ ด
วิ ชัย วงษ์ใหญ่ (2542:9) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่ บุคคลเรี ยนรู ้เ พิ่ มพู น
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่ อสร้างผลงานที่ปรารถนา มีการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงองค์ก รอย่า ง
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ต่อเนื่อง เป็ นกระบวนการเชิ งประสบการณ์ที่มงุ ่ สร้างองค์ความรู ้ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการ
กระท าและเป็ นองค์ก รที่ ส่ง เสริ มรู ปแบบการคิ ดใหม่ที่ซ่ ึ งบุ คคลเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ที่ จ ะเรี ยนรู ้
ร่วมกันและเสริ มสร้างวัฒนธรรมของการคิ ดอย่างเป็ นระบบ เพื่ อช่วยปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมผู ้เรี ยน
ผู ้ปฏิ บตั ิ ในองค์กร
วิ โรจน์ สารรัตนะ (2548:11) สรุ ปว่าองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่ส มาชิ กในองค์ ก ร
มีความตื่ นตัว และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิ ดริ เริ่ มที่จะ
สร้ า งสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ให้ เ กิดขึ้ นกับองค์กรมี ความสัมพันธ์เพื่ อการเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่าง
สมาชิ กขององค์กรเอง โดยภาพรวมเป็ นองค์กรที่มงุ ่ แสวงหาความเป็ นไปได้และโอกาสเพื่ อการพัฒนา
เดชน์ เทียมรัตน์ และกานต์สุดา มาฆะศิ รานนท์ (2544:11) กล่าวได้ว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
เป็ นองค์กรที่มีการมุง่ เน้นในการกระตุ ้น เร่งเร้าและจู งใจให้สมาชิ กทุกคน มีความกระตื อรื อร้นที่จะ
เรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองอยู ่ตลอดเวลา เพื่ อขยายศักยภาพของตนเองและขององค์ก รในการที่จะ
ปฏิ บัติ ภารกิจนานัปการให้ส าเร็ จลุ ล่ว ง โดยอาศัยรู ปแบบของการทางานเป็ นทีมและการเรี ยนรู ้
ร่วมกัน ตลอดจนมีความคิ ดความเข้าใจเชิ งระบบที่จะประสานกันเพื่ อให้เกิดความได้เปรี ยบที่ยงั่ ยืน
ต่อการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัต น์ตลอดไป
วิ จารณ์ พานิช (2546:32) ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นองค์กรที่ทางาน
ผลิ ต ผลงานไปพร้ อมๆ กับ เกิดการเรี ยนรู ้ สั่ ง สมความรู ้ แ ละสร้ างความรู ้จากประสบการณ์ ในการ
ทางาน พัฒนาวิ ธีทางานและระบบงานขององค์กรไปพร้อมๆ กัน
วี รวุ ธ มาฆะศิ รานนท์ (2548:12-13) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ หมายความว่า รู ปแบบ
ความคิ ดใหม่ในเรื่ องการทางานและการเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนรู ้ต้องเกิดขั้นในฐานะที่เป็ นผลพลอยได้
จากการทางาน ซึ่ งจะตั้งอยูบ่ นพื้ นฐานของผลการปฏิบตั ิ งาน (performance based) และถู กผู กโยงเข้า
กับวัตถุ ประสงค์ทางธุ รกิจจะเน้นที่ ความส าคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ หรื อเรี ยนรู ้วิธีที่จะเรี ย นรู ้
(learning how to learn) ความสามารถในการกาหนดแนวทางการเรี ยนรู ้ โอกาสที่จะพัฒนาความรู ้
ทักษะและเจตคติ มีอยูท่ วั่ ไปในองค์กร การเรี ยนรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องทา บุคคลและ
องค์กรจะต้องแสวงหาความรู ้ให้ได้มากๆ ขึ้ นอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ดีวิธีการและความเร็วในการ
เรี ยนรู ้ของคนในองค์กรจะสาคัญกว่าตัวความรู ้ที่กาลังเรี ยน อี กทั้งทักษะในการเรี ยนรู ้กจ็ ะสาคัญกว่า
ข้อมูล และคาถามที่เฉี ยบคมก็จะสาคัญกว่าคาตอบที่ดี
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ (2548: 103-104) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ คื อ วิ ธีการที่ดีเลิ ศที่
จะทาให้องค์กรพบความท้าทายในกระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั จะมีระดับของการ
พั ฒ นาองค์ กร ซึ่ งต้ องแน่ใจว่าสมาชิ กขององค์ กรได้รับความรู ้ทุกเมื่ อที่ ต้องการ ถู ก ต้อง ง่ า ยและ
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สะดวก สิ่ งนี้เป็ นหัวใจขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ทุกองค์กร บุคลากรส่วนใหญ่จะคร่ าเคร่งอยูก่ บั การ
จัดการความรู ้ที่ต้องการทดลองเพื่ อให้ได้สิ่งใหม่ๆ ทั้งทางด้านบริ หารและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งผลต่อ
องค์กรต้องการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยูเ่ สมอทั้งจากประสบการณ์ของตนเองและจากที่อื่นๆ คื อ องค์กรที่
ทุกคน ทุกระดับ พัฒนาขี ดความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้กบั องค์กรด้วยใจรักอย่างต่อเนื่อง
สรุป
ผู ้วิจัย สามารถสรุ ปได้ว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ หมายถึ ง องค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากร
ขององค์กรมี การเรี ยนรู ้ ร่วมกันหาใช่เป็ นความรู ้เฉพาะคนไม่ แต่ เ ป็ นความรู ้ ขององค์กรที่เกิดขึ้ น
โดยผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ อย่างสม่ าเสมอ ดุ จ เป็ นกิจวั ตรปกติ ของคนในสังคมของ
องค์ กรนั้น และร่ วมกันแสวงหาความรู ้ พร้ อมจัดการความรู ้ ให้เป็ นระบบเพื่ อสมาชิ กจะสามารถ
เรี ยนรู ้ค้นคว้าอ้างอิ งไปพร้อ มกับการทางานและร่ว มกันพัฒ นาความรู ้ ใหม่ให้เกิดขึ้ น เพื่ อนาไปสู ่
อานาจและความสาเร็จขององค์กรให้เ กิดความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
2.1 ความเป็ นมาองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ส าหรั บ องค์ ป ระกอบของความเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ ัน Senge (2006) ได้ เ สนอ
หลักการพื้ นฐานที่สาคัญในการพัฒนาสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความคิ ดเชิ งระบบ (system thinking) คื อ สร้ า งกรอบความคิ ดซึ่ งประกอบด้วย
องค์ความรู ้และกระบวนการคิ ด ศึ กษาเหตุ ผลและการค้นหาคาตอบอย่างมีพิจารณาญาณ
2. ความสามารถของบุคคล (personal mastery) คื อความกระตื อรื อร้นอยากรู ้ อยาก
เห็น อยากทดลองทาสิ่ งใหม่ๆ สร้างวิ สัยทัศน์แห่งตน
3. แบบแผนทางความคิ ด (mental models) คื อ การรับรู ้สิ่งต่างๆ หรื อประสบการณ์
ทั้งปวงที่เป็ นรากฐานฝั งลึ กในตัวบุคคล มีรูปแบบวิ ธีการคิ ดและมุมมองที่เปิ ดกว้างเนื่องมาจากการ
แบ่งปั นแลกเปลี่ ยนความรู ้และวิ สัยทัศน์ พัฒนารู ปแบบความคิ ดความเชื่ อใหม่ให้สอดคล้องกับก าร
เปลี่ ยนแปลงของโลก
4. การสร้างวิ สัยทัศน์ร่วมกัน (building shared vision) คื อ การแบ่งปั นแลกเปลี่ ยน
ความรู ้ แนวคิ ด และโลกทัศน์ของบุ คคลในองค์กร เพื่ อนาไปสู ่ก ารเป็ นวิ สัยทัศน์หลักร่ วมกันของ
องค์กร
5. การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (team learning) คื อ การเรี ยนรู ้ที่จะทางานร่วมกันเป็ น
ทีม บุคคลในองค์กรอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ ยนความรู ้ของบุคคลในทีม ซึ่ งทา
ให้ บุ ค คลมีความรู ้ เพิ่ มพู นขึ้ น พั ฒ นาภู มิปัญ ญาและศักยภาพของที มงานโดยรวม เพื่ อให้งานที่ทา
ร่วมกันบรรลุ ผลสู งสุ ดตามเป้ าหมาย
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Marquardt & Reynolds (1994: 51-32) อธิ บายลั ก ษณะขององค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ว่ า
ประกอบด้วย 11 ประการ ดังนี้
1. มีโครงสร้างที่เหมาะสม (Appropriate Structure) โครงสร้างขององค์กรเล็กและ
คล่องตัว ยืดหยุน่ ไม่ตายตัว มีการพรรณนาความรับผิ ดชอบ (Job Description) มีการบังคับบัญชาที่
ไม่เน้นควบคุ มและกระบวนการไม่ซ้ าซ้อนกัน
2. มีวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ (Corporate Learning Culture) มีบรรยากาศที่ส่งเสริ มการ
ทดลองทาสิ่ งใหม่ๆ เน้นการร่วมพลัง (Synergy) ความตระหนักรู ้ในตน (Self-Awareness) ใคร่ครวญ
(Self-Reflective) และการสร้างสรรค์ (Creative Way)
3. มีการเสริ มอานาจ (Empowerment) ส่งเสริ มสนับสนุนให้บุคคลมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ มีอิสระในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหา กระจายความรับผิ ดชอบและอานาจหน้าที่ไปสู ่ระดับล่าง
4. การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
มีการวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อมและสิ่ งที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร
5. การสร้างและถ่ายโอนความรู ้ (Knowledge Creation and Transfer) บุคลากรทุก
คนมีบทบาทเสริ มสร้างความรู ้ เรี ยนรู ้จากฝ่ ายอื่ นๆ ทั้งในและนอกองค์กร มีการสร้างความรู ้ใหม่
6. เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ยนรู ้ (Learning Technology) ประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่ อช่วยในการปฏิ บตั ิ งาน และการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึ ง
7. มุง่ เน้นคุ ณภาพ (Quality) องค์กรให้ความสาคัญกับการบริ หารคุ ณภาพ และการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
8. มีกลยุทธ์ (Strategy) ใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ ควบคู ่กบั การทางาน
9. การทางานเป็ นทีมและการทางานแบบเครื อข่าย (Teamwork and Networking)
10. บรรยากาศสนับสนุ น (Supportive Atmosphere) เป็ นการร่ ว มมื อ แบ่ง ปั น
ทางานกันเป็ นทีม ทางานเป็ นเครื อข่าย
11. วิ สัยทัศน์ (Vision) วิ สัยทัศน์เป็ นแรงผลักดันให้การปฏิ บตั ิ งานสู ่เป้ าหมายอย่าง
มีเจตจานงค์
Bennette & O’Brien (1994: 77-79) ได้ เ สนอองค์ ประกอบขององค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ 12
ประการ ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิ งวิ สัยทัศน์ (Strategy or Vision) องค์กรและสมาชิ กต้องมีวิสัยทัศ น์ที่
ตนเองต้องการ เพื่ อคาดการณ์สิ่งที่เขาต้องเรี ยนรู ้ เพื่ อไปให้ถึงจุ ดหมายที่ต้องการ ต้องพัฒนากลยุทธ์
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ในการบรรลุ เป้ าหมาย เพื่ อได้เรี ยนรู ้ในการนาองค์กรไปสู ่วิสัยทัศน์น้ นั นอกจากนี้วิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ต้องสนับสนุนและส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ขององค์กร
2. การปฏิ บตั ิ ของผู ้บริ หารระดับสู ง (Executive Practices) เป็ นการนาองค์กรไปสู ่
จุ ดหมายตามวิ สัยทัศน์ โดยผู ้บริ หารต้องปฏิบตั ิ งาน รวบรวมบุคลากรเพื่ อการเรี ยนรู ้และการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องสร้างแรงบันดาลใจในการนาบุคลากรบรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กร
3. การปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายจัด การ (Managerial Practices) เป็ นการมุ ่ง ให้ เ กิดการ
เปลี่ ยนแปลงที่ถาวร ต้องสนับสนุนบุคคลและทีมงาน มีการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง
4. บรรยากาศ (Climate) เป็ นผลรวมของความเชื่ อ และทัศนคติ ที่ทุกคนในองค์ ก ร
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ บรรยากาศองค์กรต้องเป็ นแบบเปิ ดและไว้วางใจ
5. โครงสร้างขององค์กรและงาน (Organization and Job Structure) โครงสร้างของ
งานสามารถสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง โดยให้ มีก ารพรรณนางานที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของสิ่ งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งความต้องการขององค์กรด้วย
6. การกระจายอานาจของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) องค์กรต้องได้มาซึ่ ง
ข้ อ มู ล ข่ าวสารและการกระจายข้อมู ลข่ าวสารโดยใช้เทคโนโลยี ระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยให้การ
สื่ อ สารระหว่า งสมาชิ กในองค์กรง่า ยขึ้ น และสร้ า งความมั่นใจได้ว่า บุค ลากรนาข้ อมู ลข่ าวสาร
สะท้อนผลงานของตน
7 . ก า ร ป ฏิ บั ติ ของแ ต่ ล ะคนแ ละที มงาน (Individual and Team Practices)
การปฏิ บตั ิ งานของบุคคลและทีมงานในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปั น
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นสิ่ งจาเป็ นหากบุคคลได้เรี ยนรู ้ มีทีมงานเรี ยนรู ้ยอ่ มส่งผลต่อองค์กรโดยรวม
8. กระบวนการท างาน (Work Process) องค์ ก รต้ องใช้ ก ระบวนการท างานเป็ น
กระบวนการที่เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เรี ยนรู ้จากองค์ กรอื่ นโดย
ใช้วิธีเทียบเคี ยงมาตรฐาน
9. เป้ าหมายของการทางาน (Performances Goals or Feedback) ข้อมูลป้ อนกลับสิ่ ง
ที่ อ งค์ กรมุง่ หวังความส าเร็ จอยูท่ ี่ ลูกค้า หรื อผู ้รับบริ การ ต้ อ งคานึ งถึ งเป้ าหมายของกา รทางานกับ
ความต้องการของลู กค้า ผู ้รับบริ การและคานึงถึ งข้อมูลป้ อนกลับเพื่ อนามาปรับปรุ งแก้ไขการทางาน
ขององค์กรให้ดีข้ ึ น
10. การฝึ กอบรมและการให้การศึกษา (Training or Education) ได้แก่ การฝึ กอบรม
หรื อ การให้ การศึ กษาที่ เ ป็ นทางการ การจั ด ท าแผนพัฒ นาตนเองและ การฝึ กอบรมหรื อการให้
การศึ กษาแบบไม่เป็ นทางการ
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11. การพั ฒ นาบุ คลากร และที มงาน (Individual or Team Development) องค์ กร
แห่งการเรี ยนรู ้ ต้องหาวิ ธีสนับสนุนให้บุคคลและทีมงานได้เกิดการพัฒนา
12. การให้รางวัลและการยอมรับ (Rewards or Recognition) ระบบการให้รางวัล
และการยอมรับขององค์กร ต้องสนับสนุนส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคคลและองค์กร
Marquardt (2002: 21) ได้ จ าแนกองค์ ประกอบของการเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ มี 5
องค์ประกอบ คื อ
1. องค์ ประกอบด้ า นการเรี ยนรู ้ (Learning) เป็ นลั ก ษณะของพลวั ต การเรี ยนรู ้
(Learning Dynamics)
2. องค์ ประกอบด้านองค์ กร (Organization) มุ ่ง เน้นการกล่า วถึ ง การปรั บเปลี่ ยน
องค์กร (Organizational Transformation)
3. องค์ประกอบด้านคน (People) การเสริ มอานาจบุคคล (People Empowerment)
4. องค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Technology) ซึ่ งเป็ นการปรับใช้เทคโนโลยีในองค์กร
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความสัมพันธ์กนั โดยจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกัน
1.ในองค์ประกอบหลักด้านการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1.1 องค์ประกอบย่อยระดับการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คื อ
1.1.1 การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล (Individual Learning)
1.1.2 การเรี ยนรู ้ระดับทีมงาน (Team Learning)
1.1.3 การเรี ยนรู ้ระดับองค์กร (Organization Learning)
1.2 องค์ประกอบย่อยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 4 วิ ธี คื อ
1.2.1 การเรี ยนรู ้เพื่ อปรับเปลี่ ยน (Adaptive Learning)
1.2.2 การเรี ยนรู ้จากการคาดการณ์ (Anticipatory Learning)
1.2.3 การเรี ยนรู ้วิธีที่จะเรี ยนรู ้ (Deuteron Learning) หรื อ Learning How to Learn
1.2.4 การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ (Action Learning)
1.3 ทักษะและวิ นยั ในการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1.3.1 ความคิ ดเชิ งระบบ (Systems Thinking)
1.3.2 ความสามารถของบุคคล (Personal Mastery)
1.3.3 การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning)
1.3.4 แบบแผนทางความคิ ด (Mental Models)
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1.3.5 วิ สัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
1.3.6 การโต้ตอบสนทนาอย่างมีแบบแผน (Dialogue)
2. องค์ประกอบด้านองค์กร ประกอบด้วย
2.1 โครงสร้างขององค์กร (Structure)
2.2 วิ สัยทัศน์ขององค์กร (Vision)
2.3 วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
2.4 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
3. องค์ประกอบด้านบุ คคล เน้นการเสริ มอานาจบุ คคล (People Empowerment) ซึ่ งแบ่งได้ ดังนี้
3.1 บุคลากร (Employee)
3.2 ผู ้นา/ผู ้บริ หาร (Leaders/Managers)
3.3 ลู กค้า (Customers)
3.4 ผู ้ขาย (Suppliers and Vendors)
3.5 พันธมิตรหรื อหุ ้นส่วน (Alliances)
3.6 ชุ มชน (Communities)
4. องค์ประกอบด้านการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย
4.1 การแสวงหาความรู ้ (Knowledge Acquisition)
4.2 การสร้างความรู ้ (Knowledge Creation)
4.3 การจัดเก็บความรู ้ (Knowledge Storage)
4.4 การถ่ายโอนและใช้ความรู ้ (Knowledge Transfer and Utilization)
5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
5.2 เทคโนโลยีพื้นฐานการเรี ยนรู ้ (Technology-Based Learning)
5.3 ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ที่ส นับสนุ นการปฏิ บัติ ง าน (Electronic Performance
Support Systems)
Gephart & Marsick (1996:38) ได้กล่าวถึ ง องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 6 ประการ คื อ
1. การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องทุกระดับขององค์กร (Continuous Learning) บุคลากรแต่ละ
คน แบ่งปั นการเรี ยนรู ้ เพื่ อช่วยให้ทีมและองค์กรได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการถ่ายโอนความรู ้และ
บูรณาการการเรี ยนรู ้สู่องค์กรและการปฏิ บตั ิ งาน
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2. การสร้างและการถ่ายโอนความรู ้ (Knowledge Generation and Sharing) มุง่ เน้น
กระบวนการสร้างการได้มาและการถ่ายโอนความรู ้เพื่ อให้บุคลากรได้เข้าถึ งความรู ้อย่างรวดเร็ว
3. การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ และเป็ นระบบ (Critical Systemic Thinking) บุ ค ลากร
ได้รับการกระตุ ้นให้คิดวิ ธีใหม่และใช้ทกั ษะเชิ งเหตุผลอย่างเป็ นระบบเพื่อให้เห็นความเชื่ อมโยงและ
การใช้ข้อมูลป้ อนกลับเพื่ อหาข้อสรุ ป
4. วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ (A Culture of Learning) การเรี ยนรู ้และการริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีรางวัลผลตอบแทนให้
5. จิ ตส านึ ก แห่ ง การยื ด หยุ ่ น และค้ น หาทดลองสิ่ งใหม่ ๆ (Flexibility and
Experimentation) บุคลากรมีอิสระที่จะเสี่ ยงทดลอง คิ ดค้นนวัตกรรม ค้นหาแนวคิ ดใหม่และสร้ า ง
กระบวนการทางานและผลผลิ ตใหม่ๆ
6. ยึดคนเป็ นศู นย์กลาง (People Centered) ยึดหลักที่ว่าองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ต้ อ ง
เอาใจใส่ บารุ งรักษา สร้างค่านิยม และสนับสนุนความเป็ นอยูท่ ี่ดี พัฒนาและส่งเสริ ม การเรี ยนรู ้ของ
บุคลากรแต่ละคน
Gephart, Marsick & Buren (1997) ได้ วิ เคราะห์รูปแบบขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และได้
พัฒนากรอบการประเมิน องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
1. ระดั บการเรี ยนรู ้ (Levels of Learning) ประกอบด้ ว ยการเรี ยนรู ้ ระดั บบุคคล
ทีมงานและองค์กร
2. ระบบต่ า งๆ ขององค์ ก รที่ ส นับสนุ นการเรี ยนรู ้ และปั จ จั ยด้ า นการบริ ห าร
การเปลี่ ยนแปลง (Change Management Factors) ประกอบด้วย
2.1 วิ สัยทัศน์และกลยุทธ์
2.2 ภาวะผู ้นาและการบริ หาร
2.3 วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร
2.4 การปฏิ บตั ิ งาน ประกอบด้วย
2.4.1 การติ ดต่อสื่ อสาร
2.4.2 การบริ หารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารและความรู ้
2.4.3 การปฏิ บตั ิ งานและการสนับสนุน
2.4.4 การใช้เทคโนโลยี
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Pedler, Burgone & Boydell (1997: 18-27) ได้จาแนกไว้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านกลยุทธ์ (Strategy)
1.1 ใช้การเรี ยนรู ้เป็ นกลยุทธ์ขององค์กร
1.2 มีการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม
2. องค์ประกอบด้านการมองภายในองค์กร (Looking In) ประกอบด้วย
2.1 ใช้ข้อมูลข่าวสาร (Information)
2.2 การสร้างการตรวจสอบและควบคุ ม (Formative and Accounting)
2.3 การแลกเปลี่ ยนภายใน (Internal Exchange)
2.4 การยืดหยุน่ ในการให้รางวัล (Reward Flexibility)
3. องค์ประกอบด้านโครงสร้าง (Structures) เน้นโครงสร้างที่กระจายอานาจ มีกฎระเบียบ
และกระบวนการ แต่สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ภายหลังการทบทวนและอภิปรายกัน
3.1 องค์ประกอบด้านการมองภายนอก (Looking Out) ประกอบด้วย
3.1.1 บุคลากรเป็ นเหมือนผู ้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3.1.1 การเรี ยนรู ้ระหว่างองค์กร (Inter-Company Learning)
3.2 องค์ประกอบด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้ (Learning Opportunities) ประกอบด้วย
3.2.1 บรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีบรรยากาศการช่วยเหลื อสนับสนุน และสนใจในการ
เรี ยนรู ้และปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 โอกาสการพัฒนาตนเองของทุกคน มีงบประมาณการพัฒนาตนเอง องค์กร
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองมากที่สุด
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จากแนวคิ ดของ Pedler, Burgone &Boydell (1997) สรุ ปเป็ นรู ปภาพดังภาพประกอบ 2 ดังนี้
1. ใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้
2. นโยบายแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์

3. การให้ข้อมูลข่าวสารเรี ยนรู ้
2.

4. การตรวจสอบและควบคุ ม
การมองภายใน
5. การแลกเปลี่ ยนภายใน
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

6. การให้รางวัล
7. โครงสร้างกระจายอานาจ

โครงสร้าง

8. ให้บุคลากรวิ เคราะห์ภายนอก
9. การเรี ยนรู ้ระหว่างองค์กร
10. บรรยากาศการเรี ยนรู ้

การมองภายนอก

กลยุทธ์

11. โอกาสพัฒนาตนเอง
รูป ภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ: Pedler, Burgone & Boydell
ที่มา : Pedler, Burgone & Boydell, 1997. The learning Company: p. 18
ส าหรั บ Luthans (1998: 45) ได้ เ สนอแนะว่ า คุ ณ ลั ก ษณะขององค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คื อ
1. สภาวะปั จจุ บนั การคานึงถึ งสภาวะปั จจุ บนั ประกอบด้วย
1.1 ช่องว่างระหว่างวิ สัยทัศน์กบั ความเป็ นจริ ง (Gap Between Vision and Reality)
1.2 การตั้งคาถาม/การสื บค้น (Question/Inquiry)
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1.3 ความท้าทายสถานะปั จจุ บนั (Challenging Status Quo)
1.4 การทบทวนอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection)
2. วัฒนธรรมที่เอื้ ออานวยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
2.1 การแนะนา (Suggestion)
2.2 การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
2.3 การเสริ มอานาจ (Empowerment)
2.4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
3. การคิ ดเชิ งระบบ ประกอบด้วย
3.1 วิ สัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
3.2 การคิ ดแบบองค์รวม (Holistic Thinking)
3.3 การเปิ ดเผย (Openness)
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องเชื่ อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 เข้าด้วยกัน ซึ่ งแสดงได้เป็ นรู ปภาพ
ดังภาพประกอบ 3 ดังนี้
การคานึงถึ งสภาวะปัจจุบัน

-

ช่องว่างระหว่างวิสยั ทัศน์ก ับความเป็ นจริ ง
การตั้งคาถาม/การสืบค้น
ความท้าทายสถานะปั จจุบนั
การสะท้อนอย่างมีวิจารณญาณองค์กรแห่งความรู ้

การคิดเชิงระบบ

-

วิสยั ทัศน์ร่วม

วัฒนธรรม

-

แนะนา ทางานเป็ นทีม การเสริ ม

-

อานาจ
เห็นอกเห็นใจ

คิดแบบองค์รวม
การเปิ ดเผย

รูป ภาพที่ 3 องค์ประกอบคุ ณลักษณะขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ที่มา : Luthans, 1998. Organization Behavior: p.45
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Daft (1999: 211-212) กล่าวว่า องค์กรเรี ยนรู ้น้ นั ต้องเป็ นองค์ก รออกแบบเพื่ อการเรี ย นรู ้ ที่
ต่อเนื่อง มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างเป็ นโครงสร้างที่มีการติ ดต่อสัมพั นธ์ก ั นเป็ น
แนวนอน (Horizontal) โดยพิ จารณาความลื่ นไหลของงาน (Workflow) มากกว่าการพิ จารณาด้าน
การแบ่งแยกเป็ นหน้าที่ตามแผนกงาน (Departmental Functions)
2. การเสริ มอานาจ (Empowerment) เน้นโดยเฉพาะการเสริ มอานาจให้แก่บุคลากร
มากกว่ า เน้นด้ า นงาน (Task) โดยเสริ มอ านาจให้ แก่บุค ลากรทุ ก คนในองค์ กรเพื่ อ ได้ มีโอกาส
ตัดสิ นใจ เน้นการทางานเป็ นทีม
3. การสร้างเครื อข่าย (Network) เน้นการสร้างระบบที่เอื้ ออานวยต่อการเชื่ อมโยง
เป็ นเครื อข่ายและการแลกข้อมูลข่าวสาร (Shared Information)
4. กลยุทธ์ (Strategy) ใช้ความร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. วั ฒ นธรรมที่ ป รั บ ตั ว (Adaptive Culture) ทั้ งในองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้
เน้นวัฒนธรรมที่เน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย ความเสมอภาค การเปลี่ ยนแปลง การกล้าเสี่ ยงและ
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
Kaiser (2000) ได้ เ สนอปั จ จั ยที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อความเป็ นองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ จ านวน 8
องค์ประกอบ ได้แก่
1. ภาวะผู ้นา (Leadership)
2. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
2.1 การแลกเปลี่ ยนความรู ้
2.2 การมีอิสระในการเรี ยนรู ้
2.3 ความเป็ นเอกภาพในองค์กร
3. พันธกิจและยุทธศาสตร์ (Mission and Strategy)
3.1 การคิ ดอย่างเป็ นระบบ
3.2 การตรวจสอบจากภายนอก
3.3 การเสริ มสร้างความรู ้
4. ดาเนินงานบริ หารจัดการ (Management Practices)
4.1 การสนับสนุนเพื่ อการเรี ยนรู ้
4.2 การจู งใจเพื่ อการเรี ยนรู ้
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4.3 การพัฒนาศักยภาพ
4.4 การสนับสนุนวัสดุ อุ ปกรณ์
5. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
5.1 การจัดโครงสร้างแบบผสมผสาน
5.2 โครงสร้างที่เอื้ ออานวยความสะดวก
6. ระบบองค์กร (Organizational Systems)
7. บรรยากาศการทางาน (Working Climate)
7.1 บรรยากาศการเรี ยนรู ้
7.2 การปฏิ สัมพันธ์
8. การจู งใจ (Motivation)
Pearn.et al (1995: 22) ได้ ก ล่ าวถึ ง แนวทางการสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จะต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เรี ยน
2. สร้างให้การเรี ยนรู ้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
3. สร้างให้เกิดวิ สัยทัศน์ในอนาคต
4. มีการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึ น
5. ให้การสนับสนุนด้านการจัดการ
6. มีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
Desimone, Werner & Harris (2002) ได้อธิ บายความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 5
องค์ประกอบ
1. โครงสร้างขององค์กร
2. ระบบข้อมูลข่าวสาร
3. ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. วัฒนธรรมองค์กร
5. ภาวะผู ้นา
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Kontoghiorghes, Awbrey & Feurig (2003) ศึ ก ษามิ ติ ต่ า งๆ ขององค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ที่
สัมพันธ์กบั การเปลี่ ยนแปลง นวัตกรรมและการปฏิ บตั ิ งานขององค์กร ได้แบ่งมิติต่างๆ ขององค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ นองค์ประกอบ ดังนี้
1. การติ ดต่อสื่ อสารและการแบ่งปั นข้อมูล
2. การกล้าเสี่ ยงและการริ เริ่ ม
3. การสนับสนุนและให้ความสาคัญต่ อการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
4. การอานวยความสะดวกในการทางาน
5. การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
6. การให้รางวัลกับการเรี ยนรู ้ ผลงานและความคิ ดริ เริ่ ม
7. บรรยากาศในการเรี ยนรู ้
8. การบริ หารจัดการด้านความรู ้
ผู ้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ยวกับองค์ประกอบความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของนักวิ ชาการ ผู ้วิจัยได้ทาการหาความถี่ ของแนวคิดทฤษฎีที่นกั วิ ชาการที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่ งทา
ให้ ได้ ข้ อมู ลเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ได้ อ งค์ประกอบของความเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้
ทั้งสิ้ น 5องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านองค์กร
1.1 โครงสร้างองค์กร
1.2 วิ สัยทัศน์องค์กร
1.3 วัฒนธรรมองค์กร
1.4 กลยุทธ์องค์กร
2. องค์ประกอบด้านภาวะผู ้นา
2.1 ผู ้นาการเปลี่ ยนแปลง
3. องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้
3.1 ระดับการเรี ยนรู ้
3.2 ประเภทการเรี ยนรู ้
3.3 วิ นยั 5 ประการ
4. องค์ประกอบด้านการจัดการความรู ้
4.1 การแสวงหาความรู ้
4.2 การสร้างความรู ้
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4.3 การถ่ายโอนและการใช้ความรู ้
4.4 การจัดเก็บความรู ้
5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้
2.3 ขั้ นตอนในการสร้ างองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
การสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้สาเร็จนั้นเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย และนับว่าเป็ นงานที่ยากในการ
นาองค์กรไปสู ่ความสาเร็จ เพราะในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มีการเปลี่ ยนแปลง และเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
Marquardt (2002) จึ งได้กาหนดขั้นตอนในการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
1. ผู ้ นาต้ อ งมี ค วามมุ ่ง มัน่ ต่ อการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ผู ้ นาหรื อ ผู ้ บ ริ หาร
ระดับสู งต้องอุ ทิศตน และมีความมุง่ มัน่ ในการทาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยผู ้นาต้องเข้าใจว่า
ความส าเร็ จ ขององค์ก รขึ้ นอยู ่ก ับ ความส าเร็ จในการเรี ยนรู ้ เพราะเงื่ อนไขทางการเรี ยนรู ้ น้ ีอยู ่
บนพื้ นฐานของผลประโยชน์ขององค์กรกับความสาเร็จส่วนบุคคลและความพึ งพอใจส่วนบุคคล
2. การผนึกกาลังของบุคลากรทุกฝ่ ายเพื่ อการเปลี่ยนแปลงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ ายที่มีความมุง่ มัน่ ต่อเป้ าหมายนี้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งควร
เริ่ มต้นจากความผู กพันของผู ้นาระดับสู งที่มีต่อเป้ าหมายนั้นเสี ยก่อน แล้วจึ งสร้างการเปลี่ ยนแปลง
โดยท าให้บุคลากรเห็นความจาเป็ นของการต้องปรั บเปลี่ ยนองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ความรู ้ สึ กถึ งความจ าเป็ นเร่ งด่ว นเช่นนี้ จ ะก่อให้เ กิดการผนึ กกาลังร่ วมกันเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง
องค์กรไปสู ่เป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. การเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ ก ับการปฏิ บตั ิ การเชิ งยุ ทธศาสตร์ ผู้นาต้ องอธิ บายถึ ง
ความหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ให้บุคลากรเข้าใจอย่างชั ด เจน
อี กทั้งยังต้องแสดงถึ งความเชื่ อมโยงโดยตรงระหว่างการเรี ยนรู ้กบั เป้ าหมายทางกลยุทธ์ขององค์กร
บางองค์กรมีการสร้างทีมงานขึ้ นมาให้คาแนะนาให้คาปรึ กษาและทบทวนทิศทางการเรี ยนรู ้ ข อง
องค์ ก รด้ ว ย สิ่ ง ส าคั ญ คื อ ผู ้ นาต้ อ งท าให้ บุ ค ลากรเข้ า ใจว่ า การเรี ยนรู ้ เ ป็ นหน้า ที่ ที่ ส าคัญพอๆ
กับหน้าที่หรื องานที่ตนปฏิ บตั ิ อยู ่ และยังต้องชี้ ให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้หรื อความรู ้จะคงอยูก่ ับองค์ ก ร
ตลอดไปแม้สมาชิ กบางคนลาออกไปก็ตาม
4. การประเมินความสามารถขององค์กรกับระบบนาร่องขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การประเมินสถานการณ์ขององค์กรว่ามีจุดแข็งหรื อจุ ดอ่อน องค์กรต้องตระหนักถึ งความสาคัญของ
ความเข้ า ใจ และการตรวจสอบความสามารถในการเรี ยนรู ้ ข ององค์ ก รโดยใช้ แบบสอบถาม
ที่ Marquardt ได้สร้างขึ้ นมา
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5. การสื่ อสารวิ สัยทัศน์แห่งการเรี ยนรู ้วิสัยทัศน์ขององค์กรมีความสาคัญ เพราะจะ
ช่ ว ยในการสร้ างจุ ดมุ ่งหมายร่ วมที่จะเป็ นแนวทางในการคิ ดและการวางแผนกลยุ ทธ์ โดยเฉพาะ
องค์กรที่มีจุดมุง่ หมายที่จะทาให้เกิดแนวคิ ดและแนวปฏิ บตั ิ ใหม่ๆ โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ของสมาชิ ก
ในองค์กรเช่น องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนั้นเพื่ อให้ทุกคนเข้าใจ มีจุดมุง่ หมายไปในทิศทางเดี ยวกัน
และสนับสนุนวิ สัยทัศน์ ผู ้นาต้องใช้ทุกช่องทางในการสื่ อสารเพื่ อเผยแพร่วิสั ยทัศน์อีก ทั้งยัง ต้ อ ง
สื่ อสารวิ สัยทัศน์ในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส
6. การตระหนักถึ งความสาคัญของการคิดอย่างเป็ นระบบการคิ ดเชิ งระบบ (System
Thinking) จะช่วยให้สมาชิ กในองค์กรมีความเข้าใจไปในแนวทางเดี ยวกัน สมาชิ กในองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้จึงจาเป็ นต้องเริ่ มคิ ดและปฏิ บตั ิ อ ย่างเป็ นระบบ มีการตระหนักถึ งการพึ่ งพาอาศัยซึ่ ง กัน
และกันระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและองค์กรไม่สามารถเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ ถ้าเน้นเพี ยงระบบเดี ยวหรื อหน่วยงานเดี ยวแต่ควรเน้นทั้งระบบขององค์กร
7. ผู ้นาต้องประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่างของความมุง่ มั่นผู กพันต่อการเรี ยนรู ้ ภ าวะ
ผู ้นามีความสาคัญต่อองค์กร เพราะผู ้นาเป็ นแบบอย่างในการอุ ทิศตนเพื่ อการเรี ยนรู ้ อี กทั้งยังเป็ นผู ้
กระตุ ้นการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นกับสมาชิ กในองค์กรและเป็ นผู ้เสริ มแรงการเรี ยนรู ้ โดยปฏิ บตั ิ ต นเป็ นผู ้
ฝึ กสอน (Coach) ผู ้ อ านวยความสะดวก (Facilitator) และเป็ นผู ้ ส นับสนุ นการเรี ยนรู ้ (Advocate)
นอกจากนี้ ผู ้ นาควรมุ ่งเน้นที่จะพัฒ นาการปฏิ บ ัติการโดยใช้การเรี ยนรู ้ระยะยาวและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในประเด็นนี้ Marquardt (2002) ยังแนะนาเพิ่ มเติ มว่า ผู ้นาควรสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้
ขององค์กรด้วยวิ ธีที่หลากหลาย เช่น การให้โอกาสสาหรับการฝึ กอบรมและการฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่ อการ
เรี ยนรู ้ของสมาชิ กในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริ มสมาชิ กให้เลิ กกลัวความผิ ดพลาด และกาหนด
ทิศทางการปฏิ บตั ิ ในการลดความผิ ดพลาดพร้อมกับการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าเสมอ รวมทั้งต้อง
พยายามให้คาแนะนา และให้รางวัลตอบแทนความคิ ดสร้างสรรค์และการทดลองสิ่ งใหม่
8. การปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู ่การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การเรี ยนรู ้อย่า ง
ต่อเนื่องต้องเน้นว่า การเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ควรสร้างให้เป็ นนิสัย และรู ้สึกว่าเป็ นส่ ว น
หนึ่งในงานของทุกๆ คน การเรี ยนรู ้ควรเกิดขึ้ นโดยอัตโนมัติ และเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิ บตั ิ งาน
ในทุกส่วนทุกแผนกขององค์กร ดังนั้น ควรให้โอกาสในการเรี ยนรู ้มากๆ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและสนุกสนานให้เกิดขึ้ น เน้นการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องมากกว่าการฝึ กอบรมแบบตรงเวลา
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กด้วยกัน ซึ่ งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องมีผลกับการสะท้อนความคิ ด
การหยัง่ รู ้ และการคิ ดสร้างสรรค์ในการปฏิ บตั ิ งาน
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9. การกาหนดกลยุทธ์เพื่ อการเรี ยนรู ้ทวั่ ทั้งองค์กรการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้ นต้องอาศัยกล
ยุทธ์และวิ ธีในการสร้างหรื อขยายการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นในทุกระดับ ขององค์กร ต้องมีการวางแผน
ความร่วมมือสาหรับการเพิ่มระดับการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล ทีมงาน และองค์กร ควรมีการส่งเสริม
การทดลองกับสิ่ งใหม่ที่แตกต่างกัน ให้เวลาและรางวัลแก่นวัตกรรม รวมทั้งให้ความสะดวกและ
จู งใจให้เกิดการทดลองใหม่ๆ การยกย่องสรรเสริ ญผู ้เรี ยนรู ้ โดยยกย่อง ชมเชยผู ้ที่มีความพยายาม
ผู ้ ที่ ล้ มเหลวตลอดจนเสริ มสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสู ้ต่อไป ต้ อ งให้อิสระและจู งใจสมาชิ ก
ให้ เ รี ยนรู ้ภายในและภายนอกองค์กรมีก ารเผยแพร่ การเรี ยนรู ้ ใหม่โดยรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อการแลกเปลี่ ย นกัน ระหว่ า งสมาชิ ก แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และการพบปะกันแบบ
ไม่เป็ นทางการ เช่น การจัดการแสดงผลงานคุ ณภาพ โครงการดี เด่น โครงงาน นวัตกรรม รวมทั้ง
มีการสารวจความสาเร็จและความล้มเหลวด้วยการนาการเรี ยนรู ้ใหม่ไปใช้ในองค์กร
10. การลดวั ฒ นธรรมราชการ และก าหนดโครงสร้ า งที่ ค ล่ อ งตั ว แนวทาง
แบบราชการมักยึดรู ปแบบ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ความเข้มงวดจะทาลายพลังและความ
สร้างสรรค์และความมีจิตใจที่กล้าเสี่ ยง สาหรับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องทบทวนและปรับเปลี่ ยน
กฎระเบียบ ที่ไม่จาเป็ น ลดกระบวนการ และระบบที่ขัดขวางการเรี ยนรู ้เน้นการเอือ้ อานาจแก่สมาชิก
การกระจายอานาจการทางาน กาจัดโครงสร้างที่ไม่สามารถเปลี่ ยนแปลง กาจัดอุ ปสรรคทั้งแนวราบ
และแนวตั้ง โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเปลี่ ยนแปลงและการประสานกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิ ก
ภายในองค์กร
11. การเอื้ ออานาจและให้โอกาสเพื่ อการแสดงความสามารถ สมาชิ ก ต้องการ
อ านาจและโอกาสในการแสดงความสามารถจนช่วยเหลื อองค์กรได้ การให้อานาจเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในการสร้างภาวการณ์เรี ยนรู ้ที่ประสบความสาเร็จ ดังนั้นเราควรให้อานาจในการตัดสิ นใจที่มีอิ สระ
กับ สมาชิ กในการบริ หาร เพราะสามารถนาไปสู ่ความส าเร็ จที่ เป็ นสากลท าให้สมาชิ กรู ้สึกว่าตน
มีบทบาทมากขึ้ นและมีกาลังใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้ น
12. การขยายการเรี ยนรู ้ ไปสู ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องขยาย
การเรี ยนรู ้ไปสู ่หุ้นส่ว น ผู ้ รับบริ การ ผู ้ ป ระกอบการและชุ มชน ซึ่ งบุ คคลเหล่ านี้ จะช่วยเชื่ อมโยง
ระหว่ างการเรี ยนรู ้ กบั เป้ า หมายขององค์กร และสามารถให้ค วามช่ วยเหลื อองค์กรได้เป็ นอย่างดี
ดั ง นั้นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ควรจัดตารางกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสม
ให้กบั คนกลุ ่มนี้ด้วย
13. การแสวงหาการเรี ยนรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ องค์กรควรจะให้โอกาสกับ
สมาชิ ก ทุ กคน ทุ ก ระดับในการแสวงหาความรู ้ โดยองค์ก รจะกาหนดโครงสร้ าง ระบบและเวลา
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ในการเสาะแสวงหาและปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ เช่นการเรี ยนรู ้ในเวลาปกติ หลังการประชุ ม แสวงหา
ข้อมูลความคิ ดเห็นจากองค์ กรที่ประสบความสาเร็จ ส่วนการถ่ายทอดความรู ้เป็ นการถ่ายโอนและ
การใช้ ประโยชน์จากความรู ้ สมาชิ กในองค์กรควรเข้า ถึ งความรู ้ ได้ โดยง่าย และอาศัยกิจกรรมที่
สาคัญที่ทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้คือ การสนทนาปรึ กษาหารื อ การอภิปราย ซึ่ งจะช่วยถ่ายทอด
ความรู ้ ประสบการณ์ ความคิ ด ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี
14. การแสวงหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่ อการเรี ยนรู ้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
องค์กรที่ขาดแคลนเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะเสี ยเปรียบ
อ ในการแสวงหา จั ด เก็บ และถ่า ยโอนความรู ้ ดั ง นั้น องค์ ก รต้ องส่ งเสริ มและสนับสนุ นระบบ
เทคโนโลยีต่างๆ ภายในองค์กรเพื่ อให้สมาชิ กขององค์กรเรี ยนรู ้ได้ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
15. การสร้างชัยชนะและความสาเร็จที่เกิดขึ้ นจากการเรี ยนรู ้ให้เห็นในระยะสั้ นๆ
การก้าวไปสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องใช้ท้ งั เวลาและความพยายามอย่างมากจึ งอาจท าให้
สมาชิ กภายในองค์กรหมดกาลังใจได้ ดังนั้น ผู ้นาต้องสร้างเป้ าหมายในระยะสั้นเพื่อที่จะให้มีโอกาส
ในการเฉลิ มฉลองความส าเร็ จ ร่ ว มกันเป็ นระยะๆ โดยองค์ ก รต้ อ งให้ รางวั ล ให้ ก ารยอมรั บ
กับความสาเร็จที่เกิดขึ้ นการใช้ความสาเร็จในระยะสั้นเช่นนี้จะส่งผลให้เป็ นแรงผลักดันสู ่เป้ าหมาย
ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องตลอดไป
16. การสร้างระบบวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้และแสดงให้เห็นถึ งความส าเร็ จ
ของการเรี ยนรู ้ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องพยายามสร้างตัวบ่งชี้ หรื อกาหนดนิยามของความสาเร็ จ
ที่สามารถนามาวัดผลได้เมื่อองค์กรเริ่ มมีการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งถื อว่าเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหนึ่ง
การวัดผลต้องมุง่ วัดทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกโดยวัดตามมาตรฐานและตามความเหมาะสม
17. การปรับปรุ ง การพัฒนา และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง องค์กรที่กาลังมุง่ สู ่การ
เป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ต้องมีการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ และรู ้ดีว่าความรู ้น้ นั ไม่มีที่สิ้นสุ ดและมีการเปลี่ ยนแปลง
อยู ่ต ลอดเวลา ดั ง นั้น องค์ ก รแห่งการเรี ยนรู ้ จะต้องเรี ยนรู ้ ว่า จะท าอย่างไรให้ดี ข้ ึ น อี ก ทั้งยังต้อง
ตระหนักว่าทุกคนต้องเสาะแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ มากขึ้ นและเห็นความสาคัญของการวิ เคราะห์และ
การปรั บ เปลี่ ยนให้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่ ดีที่ สุด นอกจากนั้นสมาชิ กภายในองค์ กรต้องไม่หยุ ดยั้งการ
เรี ยนรู ้ กล่าวคื อ ต้องเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและตลอดชี วิต เห็นได้ว่าแนวคิ ดอง ค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ น
แนวคิ ด ที่ ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ข องสมาชิ กในองค์กรเป็ นแนวทางในการพัฒ นาองค์ก ร โดยให้
บุคคลในองค์กรมีโอกาสเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
ของบุคคล ทีมงานและองค์กร ดังนั้นในการพัฒนาองค์กรไปสู ่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ควรจะมีความ
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รอบรู ้และความเชี่ ยวชาญต่อการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่ อให้สามารถดึ งศัก ยภาพความสามารถที่แฝง
อยูใ่ นตัวบุคลากรนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
2.4 กลยุทธ์ ในการสร้ างองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
การสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถทาได้จริ งๆ เพราะธรรมชาติ ของมนุษย์รักที่ จ ะ
เรี ยนรู ้ (Senge, 2000) ดังนั้น ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้ประสบความสาเร็จ องค์กรต้องมี
การเปลี่ ยนแปลงอย่างมาก เพราะโครงสร้างที่แท้จริ งในองค์กรทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ ยนแปลงให้
เหมาะสมกับการเป็ นองค์กรค์แห่งการเรี ยนรู ้ Willborn and Cheng (1994) ได้นาเสนอกลยุทธ์ในการ
สร้ า งองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยองค์กรจะต้องพัฒ นาโครงสร้ างและวิ ธีการเพื่ อให้เหมาะสมกับ
บุคลากร ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี เป้ าหมาย ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรให้มากที่สุด ซึ่ งแนวทาง
ที่เป็ นไปได้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีดังนี้
1. การเปลี่ ยนรู ปลักษณ์ของการเรี ยนรู ้ (Transform the Image of Learning) กลยุทธ์
ที่ ชั ด เจนในการเปลี่ ยนองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ คื อ การเปลี่ ยนภาพลัก ษณ์ (Image) หรื อ รู ปแบบ
ความคิ ด ซึ่ งคนส่วนใหญ่เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนรู ้และมี แนวโน้มที่จะมองไปที่ก ารเรี ยนรู ้โดยผ่าน
รู ปแบบของความคิ ดที่ผ่านมา เช่น วิ นยั การควบคุ ม การฝึ กฝนเป็ นต้น
2. การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ข องที ม (Develop Team Learning Activities)
การเรี ยนรู ้เป็ นความสามารถของทีมใดทีมหนึ่งที่เข้าสู ่วิธีการร่วมคิ ดกันอย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ที่ขาดเสี ยไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็ นคนคนเดี ยวที่คิดแต่ต้องเป็ นทีม งานที่ช่วยกันคิ ด ปั จจุ บนั มีการใช้
วิ ธีการต่างๆ มากมายในการพัฒนาการเรี ยนรู ้เป็ นทีมงาน เช่น มีการกาหนดงานใหม่และการมีส่วน
ร่วมในโครงการทางานร่วมกัน รวมทั้งการโยกย้ายตาแหน่งของบุคคลในหน้าที่ต่างๆ เป็ นเหมือน
กุ ญแจสาหรับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. การเปลี่ ยนบทบาทของผู ้ บ ริ ห าร (Change the Role of Managers) ผู ้ บริ ห าร
ในองค์ ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ค วรจะมี การเปลี่ ยนแปลงบทบาทโดยจะต้อ งมี จุดประสงค์เพื่ อติ ดตาม
การปรับปรุ งการดาเนินงานโครงการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ในระยะยาว
4. การให้กาลังใจต่อการเสี่ ยง และการทาการทดลอง (Encourage Experiment and
Risk Taking) การเรี ยนรู ้ ที่ มีค วามส าคั ญ ย่อ มไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ นได้ ถ้ า ปราศจากการทดลอง
ในองค์กรและควรจะมีคนกล้าที่จะทดลองสิ่ ง ใหม่ๆ การที่จะทาให้เกิดภาวะเช่นนี้ได้ต้องมี ระบบ
ต่ า งๆ ที่ พั ฒ นาด้วย เช่ น การได้รับ สิ่ งตอบแทนในการเรี ยนรู ้และการสนับสนุน ให้คนอื่ นๆ ได้ มี
โอกาสในการเรี ยนรู ้โดยมีการให้รางวัลและให้ความสาเร็จของบุคลากรที่กล้าคิ ดกล้าทา
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5. การสร้างระบบกลไกในการเผยแพร่การเรี ยนรู ้ (Build Mechanics to Disseminate
Learning) ภายในองค์กรต้องมีการดาเนินงานต่างๆ ที่ทาให้แน่ใจว่า การเรี ยนรู ้ที่ได้รับมานั้น มี ก าร
เผยแพร่ไปถึ งทุกๆ จุ ด ทุกแห่งที่เหมาะสมขององค์กร โดยอาจจะจัดให้มีการพบปะกันของบรรดา
ผู ้จัดการทั้งหลายเพื่ อแบ่งปั นประสบการณ์การเรี ยนรู ้กนั หรื อจัดงานประจาปี ให้บรรดาทีมงานของ
บุคลากรได้นาเสนอสิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ๆ ที่ได้คิดค้นขึ้ น
6. การให้ อานาจกับคนที่ท างาน (Empower People) ถ้ า ลู กจ้า งทั้งหลายได้รับการ
ยอมรับในความสามารถและในความสาเร็จของเขาก็จะเรี ยนรู ้ได้ถึงระดับที่ดีที่สุด องค์กรบางแห่งได้
มีการพัฒนาระบบการทางานต่างๆ เพื่ อสนับสนุนความเป็ นอิ สระของลูกจ้างในการปฏิ บตั ิงาน การที่
จะทางานอย่างมีความสามารถในการผลิ ตและมีความคิ ดสร้างสรรค์น้ นั แต่ละบุคคลจะต้องมีอานาจ
ในการเรี ยนรู ้ด้วย
7. การพั ฒ นาวิ นัยของการคิ ดระบบ (Develop the Discipline Systems Thinking)
การคิ ดเป็ นระบบคื อ ความสามารถในการมองเห็นรู ปแบบและความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน เป็ นสิ่ ง
ที่มีความสาคัญมากของคนที่มีความชานาญในการทางาน ซึ่ งน้อยคนนักจะทาได้แต่ตราบใดที่ ใ น
องค์กรยังมีการคิ ดที่ไม่เป็ นระบบอยู ่ องค์กรจะไม่สามารถที่จะได้มาซึ่ งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์
อย่างเต็มที่
8. การสร้างวัฒนธรรมของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Create Culture of Continuous
Improvement) องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จะดาเนินไปได้ด้วยดี หากมีวัฒนธรรมของการปรับปรุ ง อย่า ง
ต่อเนื่อง ซึ่ งมีผลทาให้ผลิ ตภัณฑ์และการบริ การทุกอย่างมีคุณภาพโดยมีข้อผู กมัดกับกระบวนการ
ปรับปรุ งคุ ณภาพเพื่ อเป็ นการบังคับ ให้องค์กรหาวิ ธีที่จะทาให้ดีข้ ึ น และจาเป็ นที่ต้องมีผู้เรี ยนรู ้ ที่ดี
และฉลาดคล่องตัวเหมือนองค์กร นอกจากนี้ Marquardt (2002) ได้นาเสนอ 10 ยอดกลยุทธ์ในการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. จั ด ประชุ มสั ม มนาเกี่ ย วกั บ อนาคตเพื่ อสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกัน
การเปลี่ ยนแปลงวิ สัยทัศน์ขององค์กรนั้น ควรเริ่ มต้นด้วยการจัดประชุ มสัมมนาระหว่างผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย โดยผู ้นาจะต้องคานึงถึ งหลักการและกระบวนการต่างๆ เช่น พยายามหาข้อสรุ ป
ร่วมกันโดยใช้หลักเหตุ ผลชี้ ให้เห็นความสาคัญของการเรี ยนรู ้ท้ งั ก่อนและหลังการสัมมนา สร้างการ
เรี ยนรู ้โดยอาศัยความเข้าใจ ให้ความสาคัญกับทรัพยากรที่จาเป็ นของทุกระบบทั้งองค์กร นอกจากนี้
ต้องสร้างโครงสร้างที่จะทาให้เกิดปฏิ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. หาทางสนับสนุนจากผู ้บริ หารระดับสู ง ผู ้บริ หารระดับสู งต้องหาวิ ธีการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์และค่านิยม และจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ ต่างๆ ด้ว ย เพราะการที่ผู้บริ หาร
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ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นผู ้ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในทุกส่วนขององค์กรจะช่วยสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจ
ให้กบั คนอื่ นๆ ในองค์กรได้อย่างดี ยิง่
3. สร้างบรรยากาศองค์กรที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง สภาวะแวดล้อม
ที่ส่งเสริ มและให้รางวัลกับการเรี ยนรู ้ จะเป็ นการกระตุ ้นให้สมาชิ กในองค์กรกระตื อรื อร้นในการมี
ส่วนร่วมและท้าทายให้เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีการกาหนดให้การเรี ยนรู ้เป็ นกุ ญแจสาคัญที่
ไปสู ่เป้ าหมายและความสาเร็จขององค์กร ตลอดจนควรมีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง มองข้อผิ ดพลาดเป็ นแรงผลัก ดันให้เกิดการเรี ยนรู ้ สร้างบรรยากาศให้สมาชิ กทุกคนเข้าถึ ง
ข้อมูลได้ง่ายขึ้ น และส่งเสริ มให้เกิดนิสัยรักการเรี ยนรู ้
4. ทาการปรับเปลี่ ยนด้านนโยบายและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จะเกิดประสิ ทธิ ผลมากที่สุดเมื่อองค์กรมีข้อจากัดต่างๆ น้ อยลงซึ่ งจะส่งผลให้
ความคิ ดต่างๆ สามารถไหลเวี ยนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิ ภาพ ควรตัดข้อจากัดและขั้นตอน
การทางานที่ไม่จาเป็ นออกไป ทาให้หน่วยงานต่างๆ มีขนาดเล็กลง ลดความเข้มงวด ปรับให้มีความ
ยืดหยุน่ จัดโครงสร้างการบังคับบัญชาที่มีลักษณะแบนราบ (Flat) พยายามทางานที่มีลักษณะเป็ น
โครงการ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานดาเนินการตามความคิ ดริ เริ่ มของตนเอง
5. ให้ รางวัล ทั้ง แบบรายบุ คคลและแบบที ม ผู ้ บ ริ ห ารควรจั ดให้มีการให้
รางวัลแก่การกระทาที่เอื้ อประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ขององค์กรทั้งในทางตรงและทางอ้อม เช่น การ
ขวนขวายหาความรู ้ การคิ ดค้นสิ่ งใหม่ๆ การสอนและการถ่ายโอนความรู ้ให้กบั สมาชิ กในทีมและ
สมาชิ กนอกทีม
6. ประสานการเรี ยนรู ้ให้เข้ากับนโยบายทุกด้านและทุกการดาเนินงานของ
องค์กรจะต้องมีการถ่ายโอนความรู ้ ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ ในโครงการต่างๆ ไปสู ่ทุกๆ หน่วยงานใน
องค์กร การสรรหาหรื อพิ จารณาตาแหน่งควรพิ จารณาที่การเรี ยนรู ้และความสามารถในการส่งเสริม
ให้ผู้อื่นเกิดการเรี ยนรู ้ ควรมีการมอบหมายให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการแสวงหาและถ่ายโอน
ความรู ้ไปยังบุคคลอื่ น นอกจากนั้น พนักงานทุกคนควรต้องได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะ
ในการทางานอันประกอบด้วย ความสามารถในการเรี ยนรู ้ การคิ ดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การ
พัฒนาตนเอง ความเป็ นผู ้นาและการมีวิสัยทัศน์
7. จัดตั้งศู นย์อัจฉริ ยภาพและโครงการสาธิ ตศู นย์อัจฉริ ยภาพจะพัฒนาและ
ถ่ายโอนแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีที่สุดไปทัว่ ทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล การจัดให้มีการสาธิ ตในรู ปแบบ
โครงการต่างๆ ก็เพื่ อเป็ นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่ นสามารถนาไปประยุกต์กบั งานของตนได้
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8. วัดผลกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ที่เป็ นตัวเงิ นและที่ไม่ใช่ตัวเงิ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ต้องวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่างๆ กับผลที่เกิดขึ้ นจากการเรี ยนรู ้ ทั้งในด้านที่
เป็ นตั ว เงินและไม่ใช่ตั วเงิ น นอกจากนี้ ต้องมี การอภิ ปรายและกระบวนการวิ เคราะห์หาตัววัดที่มี
ความเหมาะสมที่สุด
9. ให้เวลาและโอกาสในการเรี ยนรู ้องค์กรไม่ควรบีบบังคับให้เกิดการเรี ยนรู ้
เพราะอาจกลายเป็ นอุ ปสรรคต่อความปรารถนาที่จะให้เกิดสิ่ งดี ๆ ซึ่ งการดาเนินการอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปอาจเกิดผลที่ดีกว่า เพี ยงแต่องค์กรควรตระหนักถึงความสาคัญกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่จะเอื้ ออานวยให้เกิดความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การเรี ยนรู ้และการแบ่งปั นความรู ้ได้ง่ายขึ้ น
10. ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้แบบเจตนาในทุกที่ทุกเวลา ภายในองค์กรควรจัด
ให้มีการแบ่งปั นความรู ้เกี่ยวกับประสบการณ์ของความสาเร็จ หมัน่ ฝึ กฝนการเรี ยนรู ้เชิ งปฏิ บ ัติ ให้
มากที่ สุ ดเท่าที่ จะมากได้ ควรแบ่งเวลาในการประชุ มหรื อการฝึ กอบรมไว้ส่ วนหนึ่ งเพื่ อทบทวน
ความรู ้ที่เกิดขึ้ น และอาจจ้างบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกมาทางานเพื่ อให้องค์กรได้ รับความคิ ด
ใหม่ๆ
สรุ ป แนวทางการบริ หารองค์ กรให้ กา้ วไปสู ่ การเป็ นองค์ กรแห่ง การเรี ยนรู ้ น้ ันมี ปัจจัย
ที่ เ กี่ ยวข้องมากมาย ดั ง เช่น จะต้อ งคานึ งถึ ง วั ฒ นธรรมองค์กร โครงสร้ างองค์กรที่มีการกระจาย
อานาจมีรูปแบบการบริ หารงาน รวมถึ งกระบวนการทางานที่ จะต้องเอื้ อต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ด้วย เพราะถ้ามีแต่ แนวคิ ด ทฤษฎีต่างๆ โดยไม่ปรั บส่วนอื่ นๆ ให้มีความสอดคล้องกันก็ไม่เกิ ด
ประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์กรต้องเสริ มสร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในองค์กร
เพื่ อให้คนในองค์กรมีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างขวาง และต้องมีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้า
มามีส่วนช่วยในการเรี ยนรู ้ และที่จะขาดเสี ยไม่ได้คือ ผู ้นาหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ให้กบั สมาชิ กในองค์กร เพื่ อให้เกิดบรรยากาศแห่งการทางานร่วมกัน มีการแสดงความคิ ดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ ผู ้บริ หารควรมีหน้าที่ในการแสวงหาคิ ดค้ นเทคนิควิ ธีเพื่ อให้ส มาชิ ก
ในองค์กรเห็นความสาคัญของการเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองด้ว ยการเรี ยนรู ้อั นจะส่งผลต่อคุ ณภาพ
ที่ ยั่ง ยื นและมั่นคงขององค์ กร ผู ้ บ ริ หารจึ งต้องเป็ นผู ้ตอบโจทย์ที่ สาคัญ ให้ได้ว่าจะบริ หารอย่างไร
องค์กรจึ งมีลักษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.5 องค์ ป ระกอบขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้
องค์กรรแห่งการเรี ยนรู ้ คื อ การพัฒนาศักยภาพและขี ดความสามารถของคนทางานบน
พื้ นฐานของการเรี ยนรู ้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. กาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิ งปฏิ บตั ิ การ คื อ
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1.1 กลยุ ทธ์ ช้ ี นา (Surge Strategy) โดยคณะผู ้ บริ หารระดั บสู งร่ วมรั บผิ ดชอบและ
สนับสนุน
1.2 กลยุทธ์ปลู กฝั ง(Cultivate Strategy) โดยให้คณะท างานในสายงานด้ านทรั พ ยากร
บุคคลเป็ นผู ้รับผิ ดชอบ
1.3 กลยุทธ์ปฏิ รูป (Transform Strategy) โดยคณะทางานพิ เศษจากทุก ๆ หน่วยงานใน
องค์กรมาร่วมกันรับผิ ดชอบดาเนินการ
2. กาหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้
2.1 ปรับโครงสร้างในการบริ หารให้เป็ นการทางานแบบทีม
2.2 จั ดท าแผนทรั พยากรบุ คคลให้ สอดคล้องกับโครงสร้ างในการบริ หารงานให้มี
ลั กษณะเป็ นการท างานเป็ นที ม โดยวางแผนพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ โดยการฝึ กอบรม และพั ฒ นา
ประสบการณ์พร้อมทักษะจากการเรี ยนรู ้ ในที่ทางาน
2.3 จั ดท าแผนพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ า นอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้
ประกอบการฝึ กอบรม และการเรี ยนรู ้ ประเภทต่ าง ๆ เช่น ห้องฝึ กอบรม ห้องประชุ ม โสตทัศนู ปกรณ์
เป็ นต้น
3. เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู ้ กลไกของการพั ฒนาและผลกระทบทุก ๆ ด้านที่จะเกิดขึ้ นจาก
การเปลี่ ยนแปลง
4. พัฒนาพื้ นฐานสาคัญขององค์กรเรี ยนรู ้ดังนี้
4.1 มุง่ สู ่ความเป็ นเลิ ศ (Personal Mastery) เพื่ อให้เก่งในทุก ๆ ด้าน เก่งในการเรี ยนรู ้ เก่ง
คิ ด เก่งท า มี ไหวพริ บปฏิ ภาณ มี ความเพี ยรพยายามตั้ งแต่ เยาว์วัยและใฝ่ รู ้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
เพื่ อให้ สอดคล้องกับโลกยุ คโลกาภิ วั ตน์ซ่ ึ งเป็ นโลกแห่ งการเรี ยนรู ้ (Knowledge-based) ที่ ต้ องมี การ
เรี ยนรู ้ ไปตลอดชี วิ ต โดยมี การค านึ งถึ งประเด็นต่ าง ๆ เหล่ านี้ การสร้ างวิ สัยทัศน์ส่ วนตน (Personal
Vission) ซึ่ งได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคนที่ต้องการจะให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้ นจริ งในชี วิตของตน มุง่ มัน่
สร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ ดี มีพัฒนาการอยูต่ ลอดเวลาใช้ข้อมูลเพื่ อวิ เคราะห์ และ
ตัดสิ นใจ เพื่ อให้มีระบบคิ ด และการตัดสิ นใจที่ดี ฝึ กใช้จิตใต้สานึก (Subconcious) สั่งงาน เพื่ อให้กากร
ทางานเป็ นไปโดยอัตโนมัติ และได้ผลงานที่ดี
4.2 รู ปแบบวิ ธีก ารคิ ด และมุ มมองที่ เปิ ดกว้ า ง (Mental Model) ซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกั บ
ประสบการณ์ ที่ ได้ สะสมมาตั้ งแต่ เด็ กกับพื้ นฐานของวุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ ของแต่ ละบุ ค คล ท าให้
ความคิ ดและความเข้ าใจของแต่ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิ ดจะกลายเป็ นปั ญหา
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ใหญ่เพราะมีการยึดติ ด กับรู ปแบบและวิ ธีการที่ตนเองคุ ้ นเคย ทาให้เป็ นอุ ปสรรคต่อการเปลี่ ยนแปลง
และการปรับตัว
4.3 การสร้างและสานวิ สัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้สนับสนุ น
และมีส่วนร่วมในการดาเนิ นการให้เป็ นรู ปธรรม โดยมีการนาวิ สัยทัศน์ที่ ได้สร้างขึ้ นมาเป็ นเป้ า หมาย
ของการกาหนดแผนกลยุทธ์ เพื่ อสานให้วิสัยทัศน์เป็ นจริ งด้วยแผนการปฏิ บตั ิ ต่อไป
4.4 การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นที ม (Team Learn) เป็ นการเน้นการทางานเป็ นที มโดยให้ ทุก
คนในทีมงานใช้วิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่า กาลังทางานอะไร จะทาให้ดีข้ ึ นอย่างไร เป็ นการเรี ยนรู ้
ร่วมกันแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ช่วยเหลื อเกือ้ กู ลสามัคคี ขยันคิ ด ขยันเรี ยนรู ้ และขยันท า
ด้วยความเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริ มสร้างอัจฉริ ยะภาพของทีมงาน
4.5 ความคิ ดความเข้าใจเชิ งระบบ (System Thinking) เพื่ อให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน
ถึ งความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ทาให้มองทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นภาพรวม จะได้สามารถเผชิ ญกับภาวะวิ กฤติ
และการแข่งขันได้
5. พัฒนาพนักงานในระดั บผู ้นาองค์ก ร ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้าโครงการ หรื อหัวหน้าทีมงาน ให้
มีความเข้าใจบทบาทของผู ้นาในองค์การเรี ยนรู ้จะได้มีการปฏิ บตั ิ ติให้มีคุณลักษณะเป็ นผู ้มีความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เป็ นผู ้ถ่ายทอดความรู ้
และเป็ นผู ้ให้การสนับสนุนผู ้อื่นในการปฏิ บตั ิ งานให้ราบรื่ น
6. มอบหมายพั นธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่ าง ๆ แก่ทีมงานเพื่ อให้สามารถบริ หารและ
รับผิ ดชอบด้วยตัวเองได้ เป็ นการเพื่ ออานาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนา และปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึ นตลอดเวลา
8. ทาการประเมินผล (Assessment) เพื่ อปรับปรุ งผลงานเสมอ
(ศิ ริวรรณ แก้วจันดา,2551)
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนด้ านการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
3.1 โรงเรียนในฐานะที่เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
นักวิ ชาการหลายท่านได้กล่าวถึ งสถานศึ กษาในฐานะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนี้
Kerka (1995) กล่ า วถึ ง ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ว่า สถาบันการศึ กษาเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ โดยพิ จารณาจากคุ ณลักษณะต่อไปนี้ คื อ ต้องสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อ ง
ใช้การเรี ยนรู ้เพื่ อนาไปสู ่เป้ าหมายขององค์กร เชื่ อมโยงการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกับการปฏิ บตั ิงาน
ขององค์กร สนับสนุ นการค้นคว้าสื บสวน สอบสวนและการสนทนา ให้ บุคลากรแบ่งปั นความรู ้
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อย่างเปิ ดเผยและกล้าเสี่ ยง คานึงถึ งการใช้สภาวะปั จจุ บนั เป็ นฐานในการเปลี่ ยนแปลง ตระหนักถึ ง
ความสาคัญและปฏิ สัมพันธ์กบั สภาวะแวดล้อม
Karsten and Voncken & Voorthius (2000: 154-155) กล่ าวถึ ง โรงเรี ยนที่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ต้องมีลักษณะที่สาคัญ คื อ การปรับปรุ งกลไกต่างๆ เพื่ อรับข้อมูลข่าวสารจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก
และคั ดเลื อกจัด ระบบและเผยแพร่ข้อมู ลข่า วสารภายในองค์กรรับความคิ ดใหม่ๆ ของลู กค้าและ
ผู ้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยและนาความคิ ดเหล่า นี้ ไปสร้ า งความแข็ งแกร่ ง ให้กบั องค์ก ร ปรั บปรุ ง การ
ติ ดต่อสื่ อสารภายในองค์กร และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นและประสบการณ์ ซ่ ึ ง
กันและกัน เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแนวคิ ดใหม่ๆ และสนับสนุนความร่วมมือและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ สร้ า งการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้ นในทุ ก ระดับ และกาหนดเป็ นปทัสฐานและค่า นิ ยมขององค์กร
ทบทวนและสร้างประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ในองค์กรอย่างสม่าเสมอ
Perskins (2000) กล่ า วถึ ง โรงเรี ยนในฐานะเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ (The School
as a Learning Organization) ว่าเป็ นที่สร้างความเจริ ญงอกงามแก่เยาวชน ควรสร้า งความเจริ ญงอก
งามให้กบั บุคคลและผูบ้ ริ หารด้วย ควรเป็ นสถานที่สนับสนุนส่งเสริ มการใช้ปัญญาและความร่วมมือ
ทางวิ ชาชี พ (Professional Collaborations) นอกจากนี้องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ที่ประสบผลสาเร็จต้อง
กาหนดโครงสร้างที่ส่งเสริ มความสามารถของสมาชิ กในโรงเรี ยนนั้น เพื่ อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการก าหนดทิ ศทางของโรงเรี ยน และส่ ง เสริ มการควบคุ มตนเอง สร้ า งระบบที่ เ ป็ นพลวัตร
ที่สามารถเปลี่ ยนแปลงความต้องการและตรงความต้องการและวิ สัยทัศน์ของชุ มชน
Butcher et al (2001) อธิ บายเกี่ยวกับโรงเรี ยนที่ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ควรเป็ นระบบ
(System) มากกว่ า แยกส่ ว น (Separate Parts) ผู ้ บริ ห าร ครู อ าจารย์ นัก เรี ยน บุ ค ลากรสนับสนุ น
ผู ้ปกครองและสมาชิ กของชุ มชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานของโรงเรี ยนและเสริ มสร้าง
ขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน ต้องเป็ นส่วนหนึ่งของการรับผิ ดชอบในกระบวนการตัด สิ นใจ
ของโรงเรี ยน ระบบต่างๆ ของโรงเรี ยนต้องก่อให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู ้และกระจายความรู ้ทกุ ๆ
กลุ ่มในระบบนั้น
Brandt (2003) กล่าวว่า โรงเรี ยนที่เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ว่า วัฒนธรรมของโรงเรี ยนนั้น
ต้องรับเอาการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พที่ลึกซึ้ ง และยัง่ ยืนซึ่ งจะนาไปสู ่ความสาเร็จของผู ้เรี ยน ปั จเจกบุคคล
เรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดเมื่อระบบต่างๆ มีความหมาย บุคคลมีโอกาสปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ต่ า งๆ ต้ อ งสนับ สนุ นการเรี ยนรู ้ ใ นการพิ จ ารณาว่ า โรงเรี ย นเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ น้ ั น
ควรพิ จารณาลักษณะสาคัญ 10 ประการ คื อ
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1. องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องมีโครงสร้างที่สนับสนุนพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ กล่าวคื อ บุคคล
เรี ยนรู ้ เ มื่ อได้รับการจู งใจ องค์ก รเรี ยนรู ้เมื่ อมี เหตุ ผล การสนับสนุ นให้เกิด การเรี ยนรู ้ ควรมีวัสดุ
อุ ปกรณ์หรื อหลักจิ ตวิ ทยา การสนับสนุนควรมีโครงสร้างที่เสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ในทุก ระดับของ
องค์กร
2. องค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ มี เ ป้ า หมายที่ ท้าทายและสามารถท าให้ส าเร็ จได้ในโรงเรี ยน
เป้ าหมายที่สาคัญต้องเกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
3. สมาชิ ก ในองค์ ก รเรี ยนรู ้ สามารถอธิ บ ายขั้ นตอนการพั ฒ นาองค์ กรได้ อ ย่างถู กต้อง
องค์ ก รอาจเปลี่ ยนแปลงอยู ่ต ลอดเวลาในองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ บุ ค คลสามารถก าหนดความ
เปลี่ ยนแปลงองค์กรได้ และสามารถอธิ บายสถานะของกระบวนการเปลี่ ยนแปลงนั้นได้
4. รวบรวมจั ด ระบบและจัด การข้ อมู ลข่า วสารที่ เหมาะสมกับวั ตถุ ประสงค์ขององค์กร
องค์ ก รเหมื อ นกับบุ ค คลที่ มีค วามแตกต่า งกัน จึ ง มี ก ารเรี ยนรู ้ ที่แตกต่ า งกันด้ ว ยในการเรี ยนรู ้
ต้องพิ จารณาถึ งการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่ อให้เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ขององค์ กร
5. มีกระบวนการที่ใช้ความรู ้เป็ นฐานและใช้กระบวนการสร้างความคิ ดใหม่
6. มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกอยูเ่ สมอ
7. ต้องพิ จารณาข้อมูลป้ อนกลับ ด้านผลผลิ ตและกระบวนการ
8. มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง
9. มีวัฒนธรรมที่สนับสนุน ได้แก่ บรรยากาศเป็ นมิตร สนับสนุนโอกาสเรี ยนรู ้จากผู ้อื่น
10. เป็ นระบบเปิ ด (Open System) ที่รับรู ้ความเคลื่ อนไหวจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกรวมทั้ง
เงื่ อนไขทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
สาหรับ Hoy and Miskel (2001) กล่าวว่า โรงเรี ยนเป็ นองค์กรให้บริ การที่ผูกพันกับเรื่ องของ
การสอนและการเรี ยนรู ้เป็ นหลักเป้ าหมายสุ ดท้าย (Ultimate Goal) ของโรงเรี ยน คื อ การเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ดังนั้น ในบรรดาองค์กรประเภทต่างๆ โรงเรี ยนจึ งควรเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มากกว่ า
องค์กรประเภทใดๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านอื่ นๆ เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรให้สง่ เสริ มต่อ
การสอนและการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์กรให้เป็ นแบบมีส่วน
ร่วมและมีการควบคุ มตนเอง การจู งใจบุคคลให้มีความมัน่ คงในอาชี พ มีความสาเร็จและเปิ ดกว้างต่อ
การเปลี่ ยนแปลง การป้ องกันรู ปแบบการเมืองที่ไม่ถูกต้องในกระบวนการเรี ยนรู ้และการสอน การมี
ภาวะความเป็ นผู ้นาแห่งการเปลี่ ยนแปลง การมีระบบติ ดต่อสื่ อสารแบบเปิ ดและต่อเนื่องและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ เป็ นต้น ส่วน Razik and Swanson (2001) โรงเรี ยนในฐานะเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ องค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้โรงเรี ยนมีลักษณะเช่นนั้นได้ ผู ้บริ หารต้องมองโรงเรี ยน
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เป็ นระบบขององค์กร ซึ่ งส่วนต่างๆ ต้องมีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์และส่งผลซึ่ งกันและกัน เช่น ขนาด
ความซับซ้อนขององค์กร การตัดสิ นใจ อานาจในองค์กร วัฒนธรรม ภาวะผู ้นา การเปลี่ ยนแปลง
ในองค์กร ความมีประสิ ทธิ ผลในองค์กร การติ ดต่อสื่ อสาร การมีปฏิ สัมพันธ์ของสมาชิ กในองค์ก ร
ซึ่ งสอดคล้ อ งกับแนวคิ ด ของ Cunningham and Cordeiro (2001) กล่ า วว่ า ต้ อ งอาศั ยปั จ จั ยหลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการบริ หารและจัดการเรี ยนการสอน
และสิ่ งสาคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงได้ น้ ันขึ้ นอยูก่ ับภาวะผู ้ นาของผู ้บ ริ หาร ส่วน Owens
(2001) กล่ า วว่า สภาพองค์กรในโรงเรี ยนนั้นจะมี ระบบของตนเอง จ าแนกระบบย่อยออกเป็ น 4
ระบบคื อ ระบบย่อยด้านโครงสร้าง ด้านคน ด้านงาน และด้านเทคโนโลยี ดังนั้น โรงเรี ยนในฐานะที่
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สมาชิ กในองค์กรมีการตื่ นตัวและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ มที่ จ ะสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แปลกๆ ใหม่ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ นกับ องค์กร
มี ค วามสั มพั นธ์ เ พื่ อการเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่ างสมาชิ ก ในองค์ก ร โดย ภาพรวมเป็ นองค์ กรที่มงุ ่
แสวงหาความเป็ นไปได้และโอกาสเพื่ อการพัฒนาเพื่ อความเติ บโตและเพื่ อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ่ งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ธี ระ รุ ญ เจริ ญ (2553) ได้ ประมวลลักษณะของความเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ที่ดีของ
โรงเรี ยนจากแหล่งต่างๆ ซึ่ งพอสรุ ปได้ดังนี้
1. การจัดองค์กรของโรงเรี ยนเอื้ อต่อการศึ กษาเรี ยนรู ้ของบุคลากรกล่าวคื อ
1.1 โครงสร้างโรงเรี ยน
(1) มีการกระจายหน้าที่ความรับผิ ดชอบให้ฝ่ายบริ หารระดับต่างๆ
(2) มีโครงสร้างหน่วยงานที่เอื้ อต่อการประสานสั มพั นธ์ ท้ งั ภายในและภายนอก
โรงเรี ยน
(3) มีการปฏิ บตั ิ งานที่ยืดหยุน่ ได้สามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามสถานการณ์
(4) มีการสร้างเครื อข่ายการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันและกัน
1.2 วิ สัยทัศน์โรงเรี ยน
(1) มีการระดมสมองของทุกฝ่ ายทั้งฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายปฏิ บตั ิ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
ของโรงเรี ยน
(2) วิ สัยทัศน์เอื้ อประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย (เช่นนักเรี ยน) เป็ นสาคัญ
(3) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
(4) มีวิสัยทัศน์ที่สามารถนาไปสู ่ความร่วมมือจนบรรลุ วัตถุ ประสงค์ของโรงเรี ยน
1.3 วัฒนธรรมโรงเรี ยน
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(1) โรงเรี ยนวัฒนธรรมที่เปิ ดเผยให้ความไว้วางใจยอมรับและสนับสนุนซึ่ งกันและ
กันของทุกคนในโรงเรี ยน
(2) ทุกคนในโรงเรี ยนมีค่านิยมในการทางานเป็ นกลุ ่มเป็ นทีม
(3) โรงเรี ยนส่งเสริ มความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์และบุคลากรกล้าทาสิ่ งใหม่ๆ ได้
(4) บุคลากรรักษาการศึ กษาเรี ยนรู ้ร่วมกัน
(5) โรงเรี ยนถื อว่าการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่ งจาเป็ น
1.4 ยุทธศาสตร์โรงเรี ยน
(1) โรงเรี ยนมีนโยบายส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นในทุกฝ่ าย/ทุกหน่วย
(2) โรงเรี ยนยกย่องให้รางวัลครู และทีมงานที่มีการศึ กษาเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
(3) โรงเรี ยนจัดสร้างคุณภาพระบบวัดผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึ กษาการเรี ยนรู ้ของทุกคนทุกฝ่ าย
(4) โรงเรี ยนสร้างเครื อข่ายการศึ กษาเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
(5) โรงเรี ยนสร้างสิ่ งแวดล้อมสถานที่ ที่เอื้ อต่อการศึ กษาเรี ยนรู ้
(6) โรงเรี ยนจัดหางานงบประมาณและอุ ปกรณ์ เพื่ อใช้ ในการศึ กษาเรี ยนรู ้และสร้าง
นวัตกรรมให้แก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(7) โรงเรี ยนส่งเสริ มการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้และเผยแพร่ผลงาน
(8) โรงเรี ยนพัฒนาสมรรถภาพในการศึ กษาเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์ใหม่ๆให้แก่บุคลากรทุกคน
2. โรงเรี ยนมีบุคลากรทั้งผู ้บริ หารและผู ้ปฏิ บตั ิ ที่เอื้ อต่อการศึ กษาเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
2.1 ผู ้บริ หารโรงเรี ยน
(1) ผู ้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการริ เริ่ มวิ ธีปฏิ บตั ิ งานใหม่ๆ
(2) ผู ้บริ หารส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรอื่ นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(3) ผู ้บริ หารเป็ นกัลยามิตรต่อทุกคนด้วยความเป็ นกันเอง
(4) ผู ้บริ หารมีความยุติธรรมต่อทุกคน
(5) ผู ้บริ หารมีความอดทนมุมานะในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นแบบอย่างที่ดี
(6) ผู ้บริ หารกระตุ ้น สนับสนุน ยกย่อง เปิ ดใจกว้างให้ทุกคนแสวงหาความรู ้และ
วิ ธีการใหม่ๆ
(7) ผู ้บริ หารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กบั บุคลากรเพื่ อพัฒนาโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
(8) ผู ้บริ หารสนใจใฝ่ รู ้เป็ นแบบอย่างที่ดี
(9) ผู ้บริ หารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้ นในโรงเรี ยน
(10) ผู ้บริ หารตระหนักในศักดิ์ ศรี และความจงรักภักดี ของบุคลากร
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2.2 บุคลากรของสถานศึ กษา
(1) มีความสนใจ ใฝ่ รู ้
(2) แสวงหาความรู ้และวิ ธีการปฏิ บตั ิ งานใหม่
(3) มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ให้กบั ผู ้บริ หารและเพื่ อนครู
(4) ยอมรับและยกย่ององค์ความรู ้ของบุคคลอื่ น
(5) มีเครื อข่ายในการศึ กษาเรี ยนรู ้กบั หน่วยงานและบุคคลอื่ น
(6) กระตื อรื อร้นในการศึ กษาเรี ยนรู ้ท้ งั โดยส่วนตนเองและเรี ยนรู ้ร่วมกับคนอื่ น
(7) มีความสามารถในการใช้สื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู ้
(8) เข้าร่วมการประชุ มสัมมนาทางวิ ชาการโดยเฉพาะในองค์กรวิ ชาชี พต่างๆ
(9) พัฒนาตนเองอยูเ่ สมออย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนจัดระบบการศึ กษาเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 รู ปแบบการศึ กษาเรี ยนรู ้
(1) ผู ้บริ หารและครู บูรณาการการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 รู ปแบบคื อ ในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
(2) เป้ าหมายการศึ กษาเรี ยนรู ้พอปรับเปลี่ ยน คาดการณ์อนาคต และเพื่ อพัฒนางาน
การปฏิ บตั ิ
(3) โรงเรี ยนถื อว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองมีความสาคัญมากกว่าการเรี ยนรู ้แบบอื่ น
(4) โรงเรี ยนส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ท้ งั ระดับบุคคล ระดับกลุ ่ม ระดับกลุ ่มงาน
ระดับองค์กร และระดับระหว่างองค์กร
(5) โรงเรี ยนถื อว่าการเรี ยนรู ้ทุกระดับอาศัยร่วมกับบุคคลเป็ นพื้ นฐาน
1.4 การสร้างนิสัยการเรี ยนรู ้
(1) โรงเรี ยนพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ ายให้คิดอย่างมีระบบ สร้างแบบแผนการคิ ด ที่ ดี
เรี ยนรู ้เป็ นทีม มีวิสัยทัศน์ร่วมและสร้างสมรรถนะการเรี ยนรู ้ของตนเอง
(2) ทุกคนถื อว่าการศึ กษาเรี ยนรู ้โดยการพึ่ งตนเองเป็ นสิ่ งสาคัญ
(3) ทุกคนกระตื อรื อร้นในการศึ กษาเรี ยนรู ้ และพัฒนางานอยูเ่ สมอ
(4) ทุ ก คน/ทุ ก ฝ่ าย มุ ่ ง พั ฒ นางานของตนเองเพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ แ ละบรรลุ
เป้ าประสงค์ของโรงเรี ยนเป็ นสาคัญ
3.3 การจัดการเรี ยนรู ้
(1) ทั้งผู ้บริ หารและครู มีแผนการแสวงหาความรู ้เพื่ อพัฒนางาน

61
(2) ทุ ก คนในโรงเรี ยนมี ข้ ั นตอนแสวงหาความรู ้ ที่ ห ลากหลายจากแหล่งต่างๆ
มาพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
(3) ทุกคนในโรงเรี ยนเข้ารั บการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ มสมรรถนะในการสร้ างองค์ ค วามรู ้
ใหม่ๆ
(4) โรงเรี ยนสนับสนุนทุกคนให้แสวงหาองค์ความรู ้โดยใช้วิธีการหลากหลาย
(5) ทุกคนทุกฝ่ ายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
(6) ทุ ก คนทุ ก ฝ่ ายในโรงเรี ยนนาองค์ความรู ้ ใหม่มาใช้ให้เ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิ บตั ิ งานอย่างเป็ นรู ปธรรม
(7) โรงเรี ยนจัดเก็บองค์ความรู ้ไว้อย่างเป็ นหมวดหมูม่ ีระบบที่ดี
(8) ทุกคนทุกฝ่ ายสามารถนาองค์ความรู ้ที่จัดเก็บได้อย่างคล่องตัว
(9) โรงเรี ยนจัดให้มีการปรับปรุ งองค์ความรู ้และนามาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึ กษาแสวงหา พัฒนา และใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึ กษาเรี ยนรู ้
2.1 การลงทุนสื่ อและเทคโนโลยี
(1) โรงเรี ยนจั ด สรรงบประมานเพื่ อ จัด หาสื่ อและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการศึ กษาเรี ยนรู ้ของทุกคน
(2) โรงเรี ยนมีหน่วยรับผิ ดชอบเพื่ อเป็ นกลไกในการสร้างสารสนเทศใหม่ๆ ของทุกคน
(3) โรงเรี ยนจัดทาแผนใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ
1.5 การใช้เทคโนโลยีเพื่ อเพิ่ มพู นความรู ้
(1) ทุกคนและทีมงานสามารถเข้าถึ งข้อมูลโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
(2) ทุกคนสามารถใช้ระบบสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาศึกษาเรี ยนรู ้ได้ทนั เวลา
ทันสมัยทันงาน
(3) ทุกคนมีสมรรถนะในการใช้ระบบคอมพิ วเตอร์เพื่ อการศึ กษาค้ นคว้าวิ จั ยเพื่ อ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
2. โรงเรี ยนมีกระบวนการและการจัดการนวัตกรรมเพื่ อการศึ กษาเรี ยนรู ้
5.1 การจัดการกระบวนการนวัตกรรม
(1) โรงเรี ยนมีกลไกการพัฒ นาและสร้างสรรค์ก ระบวนการใหม่ๆ เพื่ อการศึ กษา
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) โรงเรี ยนพัฒนาทุกคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
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(3) โรงเรี ยนมีหน่วยงานพัฒนารู ปแบบการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ ทันสมัยและ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
5.2 นวัตกรรมการจัดการ
(1) โรงเรี ยนมีข้ ันตอนประยุกต์ ใช้ความรู ้ ใหม่เพื่ อการบริ หารจัดการโรงเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ
(2) โรงเรี ยนสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงของโรงเรี ยน
3. โรงเรี ยนมีผลผลิ ตและผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้
6.1 ผลผลิ ต
(1) ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ยนได้ รับ การยอมรั บและยกย่อ งในฐานะนักวิ ช าการจากทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึ กษา
(2) โรงเรี ยนมีคุณภาพโดดเด่นในหมูโ่ รงเรี ยนด้วยกันและระดับประเทศโดยมีหลัก
แสดงไว้ชัดเจน
(3) นวัตกรรมที่โรงเรี ยนสร้างขึ้ นทาให้ภารกิจมีคุณค่าเพิ่ มขึ้ นอย่างเป็ นรู ปธรรม
(4) ผลผลิ ตด้านนวัตกรรมในการบริ หารและการเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ส่งผลให้ชุมชนมีเจตคติ ที่ดีต่อโรงเรี ยนมากขึ้ น
6.2 ผลลัพธ์
(1) โรงเรี ยนได้รับการยกย่องและรางวัลการเป็ นผู ้นาทางวิ ชาการจากภายนอก
(2) คณะผู ้บริ หารให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพทั้งโรงเรี ยน
(3) โรงเรี ยนหลอมรวมกลยุทธ์ในการปฏิ บตั ิ และการเรี ยนรู ้ของทุกคนมาปรับใช้กบั
การบริ หารจัดการ
(4) ทุกคนแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้เชิ งสร้างสรรค์ซ่ ึ งกันและกัน
(5) ทุกคนมุง่ มัน่ ทาภารกิจให้บรรลุ เป้ าหมายโดยเร็ว
(6) โครงสร้างการบริ หารจัด การมี ความเหมาะสมและเอื้ ออานวยต่อความอิ สระ
ในการทางาน
(7) โรงเรี ยนเกิดนวัตกรรมเรี ยนรู ้ที่ดี
(8) การกระจายอานาจการบริ หารจัดการศึ กษาเป็ นแบบอย่างที่ดี
(9) โรงเรี ยนอื่ นนาเทคโนโลยีที่โรงเรี ยนพัฒนาขึ้ นไปใช้
จากที่ ก ล่าวมาข้า งต้น ผู ้ วิ จัยสรุ ปได้ว่า การบริ ห ารโรงเรี ยนเพื่ อให้มีลักษณะเป็ นองค์กร
แห่ ง การเรี ยนรู ้ น้ ัน ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง องค์ป ระกอบต่ า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การโรงเรี ยนตลอดจน
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กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ จ ะก่อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ คื อ ความรู ้ นวั ต กรรมและทัก ษะใหม่ ๆ ซึ่ งทุ ก ๆ
องค์ประกอบจะต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยกัน ดังเช่นที่ Senge ได้เสนอแนะว่าในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ไม่ควรพัฒนาแยกส่วนแต่ควรพัฒนาทั้งระบบในทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ
กัน (Senge,2006) ซึ่ งในการวิ จัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อองค์กรแห่งกรเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอื่น
ๆ ที่ เ ป็ นผลจากการศึ กษาของ Marquardt ในการพิ จารณาถึ งแนวทางการบริ หารเพื่ อมุ ่งสู ่การเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ โดยผู ้วิจัยได้ศึกษา ค้ นคว้าหลักการและแนวคิด
จากนัก วิ จั ย นัก วิ ช าการ ตลอดจนเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ยวข้ องกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เพื่ อ
ประกอบพิ จารณาในการวิ จัยครั้งนี้เพิ่ มเติ ม ดังมีรายละเอี ยดต่อไปนี้
1. องค์ ป ระกอบด้ านองค์ กร
องค์กร เป็ นโครงการสร้างและศู นย์กลางที่กาหนดให้สมาชิ กมาทางานร่วมกันอย่างมีแบบ
แผนมีกระบวนการในการดาเนินงาน ดังนั้น ในการปรับเปลี่ ยนองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
นั้นจาเป็ นต้องพิ จารณาถึ งองค์ประกอบหลักด้านองค์กรที่ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร วิ สัยทัศน์
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์องค์กรโดยมีรายละเอี ยดดังต่อ ไปนี้
1.1 โครงสร้างองค์ก ร
โครงสร้ า งองค์ ก รเป็ นสิ่ ง ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อ การด ารงอยู ่ข ององค์ ก รและสมาชิ ก
ขององค์การ ดังที่ Robbins and Coulter (Robbins and Coulter, 2004) กล่าวว่า โครงสร้างองค์กร คื อ
กรองโครงงานขององค์ก รที่กาหนดงาน กลุ ่มงาน และความสัมพันธ์ของงานไว้ Aldag and Stearns
(Aldag and Stearns, 1987) ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบหลักของโครงสร้างองค์กร(Basic Elements of
Organizational Structure) มี 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอี ยดดังนี้
1) การแบ่งงาน หมายถึ ง การจัดบุคลากรในองค์ก รให้เข้าทางานตามลักษณะ
งานที่ ได้ แบ่ง แยกย่อยไว้ ตามลัก ษณะความช านาญเฉพาะทาง ซึ่ งการแบ่งงานนับ ว่า เป็ นกลไก
ทางโครงสร้ างที่ มีค วามสาคัญ เพราะจะเป็ นตั วก าหนดความพยายามในการประสานงานและ
การควบคุ มงานของผู ้บริ หาร
2) การจัดแผนกงาน หมายถึ ง การจัดกลุ ่มของงานหลังจากที่แบ่งงานออกไปให้
บุคลากรที่ทางานตามความสามารถ ตามทักษะเฉพาะตัวแล้ว และโดยปกติ การจัดแผนกงานจะต้อง
คานึงถึ งความรู ้และทักษะ กระบวนการของงาน เวลาที่ปฏิ บตั ิ งาน ประเภทของผลผลิ ต การควบคุม
งานของผู ้บริ หาร
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3) โครงสร้างของอานาจสามารถพิ จารณาได้เป็ น 2 ลักษณะ คื อ
3.1) การรวมอานาจ หมายถึ ง การตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผู้บริ หารระดับสู ง
3.2) การกระจายอานาจ หมายถึ ง การตัดสิ นใจบางส่วนถู กกระจายลงไป
ให้กบั ผู ้บงั คับบัญชาระดับกลางและระดับล่างอย่างไรก็ตาม การที่ผู้บริ หารจะกาหนดให้องค์การมี
โครงสร้างของอานาจที่มีลักษณะใดนั้น ขึ้ นอยูก่ บั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การด้วย เช่น หากองค์การ
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็จะเหมาะกับโครงสร้างอานาจแบบกระจาย
อานาจ เพื่ อสามารถตัดสิ นใจได้ทนั สถานการณ์ ทั้งนี้กต็ ้องพิจารณาถึงความสามารถในการตัดสิ นใจ
ของผู ้บริ หารระดับกลางและระดับล่างด้วยว่ามีความสามารถในการตัดสิ นใจหรื อไม่
4) ช่ ว งการบังคับบัญ ชา หมายถึ ง จ านวนผู ้ใต้บงั คั บบัญชาที่จะต้องรายงาน
ต่ อ ผู ้ บังคับบัญชาคนหนึ่ ง การก าหนดช่ วงการบังคับบัญ ชาแคบจะแสดงลักษณะโครงสร้างของ
องค์ ก ารที่เ รี ยกว่า องค์ก ารแบบสู ง (Tall Organization) และช่ ว งการบังคับบัญชาที่ กว้างจะแสดง
ลักษณะโครงสร้างองค์การที่เรี ยกว่า องค์การแบบแบนราบ (Flat Organization)
5) การประสานงาน เป็ นการเชื่ อมโยงกิจกรรมในองค์การเพื่อนาไปสู ่เป้ าหมาย
และวัตถุ ประสงค์ร่วมกันขององค์การ การเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกันของกิจกรรมมี 4 รู ปแบบ คื อ
5.1) แบบร่ ว มกัน เป็ นการประสานแบบมี ก ารติ ด ต่ อ กันโดยตรง
และการติ ดต่อระหว่างบุคลากรแต่ละกลุ ่มหรื อแต่ละบุคคลมีไม่มากนัก
5.2) แบบต่ อ เนื่ อ ง เป็ นการประสานงานที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ ผลผลิ ตของ
กิจกรรมหนึ่งปั จจัยนาเข้าของอี กกิจกรรมหนึ่ง
5.3) แบบแลกเปลี่ ยน ในกรณี ที่แต่ละหน่ว ยงานต้องการผลจากการ
ปฏิ บตั ิ งานของหน่วยอื่ นมาเป็ นปั จจัยนาเข้าของตนการประสานงานในลักษณะแลกเปลี่ยนจึ งเกิดขึ้ น
5.4) แบบที ม เป็ นการประสานงานที่ต้ องการปฏิ สัมพันธ์ หรื อความ
ร่วมมือในการปฏิ บตั ิ งานระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ มากกว่าการแลกเปลี่ ยนข้อมูลซึ่ งกัน
และกันเท่านั้นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้กเ็ ช่นเดี ยวกับองค์การประเภทอื่ น ๆ ที่โครงสร้างขององค์การ
เป็ นสิ่ งหนึ่งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะโครงสร้างขององค์การนั้นเปรี ยบเสมือนกับระบบการ
ดารงชี วิต ที่จะต้องมีการเริ่ มต้นใหม่ด้วยตัวของมันเอง และมีการปรับปรุ งกระบวนการที่เกิดขึ้นใหม่
และเพื่ อพัฒนาความสามารถจากประสบการณ์ที่พบ (Fairholm, 2000; Senge, 2006)
Marquardt and Reynold (1994) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม
มีลักษณะแบนราบ (Flat) มีการติ ดต่อสัมพันธ์กนั มีการกระจายข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกในการ
ติ ดต่อสื่ อสารร่วมมือกันทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ซึ่ งโครงสร้างในลักษณะนี้จะก่อให้เกิด
ข้อมูลสารสนเทศที่มีผลทาให้องค์การพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความสามารถที่จะแข่งขันกับองค์กร
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อื่ น ๆ ได้ และ Marquardt (2002) ยังกล่าวเพิ่ มเติ มว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ควรมีโครงสร้างองค์กรที่
ตั้งอยูบ่ นพื้ นฐานของความต้องการที่จะเรี ยนรู ้และควรมีหลักในการบริ หารงานที่อิสระ สนับสนุ น
และให้ทรัพยากรแก่บุคคลที่ต้องการเรี ยนรู ้ดังนั้นในการกาหนดโครงสร้างองค์การจึ งต้องคานึงถึ ง
ปั จ จั ยที่ จ ะส่ง เสริ มและสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ เ ป็ นส าคัญ นอกจากนี้ องค์กรแห่ง การเรี ย นรู ้ ควรมี
โครงสร้ างองค์การที่ ไม่มีขอบเขต กล่ า วคื อโครงสร้างองค์การขององค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้จะต้อง
ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงได้ง่าย เพราะการมีขอบเขตจะทาให้การไหลเวี ยนของความรู ้มีอุปสรรค
ซึ่ งจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน Goh and Richardson (1997) เสนอแนะว่า โครงสร้างของ
องค์ ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ มีลักษณะแบนราบ (Flat) มี ข้ ั นตอนที่ เป็ นทางการน้อย โดยได้วิจัยพบว่า
ความเป็ นทางการขององค์การมี ความสั มพันธ์ ทางลบกับ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์ก ร
(Goh and Richardson, 1997) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บงานวิ จั ย ของ Morhman and Morhman Jr. (1995)
ที่พบว่าองค์กรที่เป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้มีลักษณะการควบคุ มบุคลากรน้อย มีโครงสร้างแบบแบน
ราบ (Flat Organization) ที่ ให้ ที มงานมี อ านาจตั ด สิ นจากที่ สุ ด และ Daft (1999) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่า
โครงสร้างขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบหรื อแนวนอนมากกว่าแนวตั้งมี
การเสริ มสร้ า งพลั ง อ านาจ (Empowerment) ให้ บุค ลากร และบุ ค ลากรมี ค วามรั บผิ ด ชอบและ
ปฏิ บตั ิ งานอย่างเป็ นอิ สระและสร้างสรรค์ Watkins and Marsicks (1993) เห็นว่า สิ่ งสาคัญที่จะเป็ น
ตัวกาหนดโครงสร้างองค์กรคื อ วัฒนธรรมองค์ก ร ซึ่ งในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ควรมี โครงสร้ า งที่
เน้นการกระจายอานาจ และการมีส่ วนร่วมของสมาชิ กในองค์กร และผู ้นาในทุกระดับต้องทาหน้าที่
ส่ ง เสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นที ม มี ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเช่ นเดี ยวกับ
Desimone, Wener and Harris (2000) ที่อธิ บายว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องมีการจัดโครงสร้างที่
ให้มีการแบ่งอาณาเขตของช่วงชั้นการบังคับบัญชา ส่งเสริ มให้มีการร่วมมือกันทุกระดับ ให้ทีมงาน
บริ หารตนเอง และมีการติ ดต่อระหว่างสายงาน และ Brandt (2003) ยังเห็นว่าองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ควรเป็ นระบบเปิ ด (Open System) ที่สามารถรับรู ้ความเคลื่ อนไหวจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกรวมถึ ง
ภาวะสั งคม การเมื องและเศรษฐกิจได้ อย่างสะดวกจากที่ ก ล่าวมาข้า งต้น เห็ นได้ ว่ า การพั ฒนา
โรงเรี ยนให้เป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนมีความจาเป็ นต้องทบทวนภารกิจของตนเสี ยใหม่
โดยพิ จารณาถึ งรู ปแบบและโครงสร้างที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่จะไปเติ มเต็มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ โดย
โครงสร้างหรื อรู ปแบบนั้น ๆ จะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไป (Strain,
2000) ซึ่ งกระบวนการปรับเปลี่ ยนโรงเรี ยนให้เป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ น้ นั ต้องมีโครงสร้างที่ไม่
ถู ก ควบคุ มโดยระบบราชการ เพราะองค์ ก รแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นวิ ธีปฏิ บัติสาหรั บโรงเรี ยนในการ
คิ ด ค้ นหาวิ ธีการทางานใหม่ ๆ และการปรั บโครงสร้างใหม่ของโรงเรี ยน โครงสร้ างใหม่น้ ีต้องมี
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ขอบข่ ายงานที่ที่ มีความเหมาะสมกับสมาชิ ก ในกระบวนการเปลี่ ยนแปลง นอกจากนี้ Leihwood,
Leonard and Sharratt (1998) ได้วิเคราะห์โรงเรี ยนที่ส่งเสริ มความเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ พ บว่ า
โครงสร้างของโรงเรี ยนที่เหมาะสมจะต้องเป็ นโครงสร้างที่ยืดหยุน่ ยอมให้มีการตัดสิ นใจร่วมของ
คณะครู อาจารย์และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder)
1.2 วิ สัยทัศน์ขององค์กร
วิ สัยทัศน์ (Vision) เปรี ยบเสมือนแผนที่ที่ประกอบการเดิ นทางเพื่อไปสู ่จุดมุง่ หมาย
ในอนาคต วิ สั ยทัศ น์จึ ง เป็ นองค์ ประกอบส าคั ญ ของการเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งมี ผู้ ให้
ความหมายและคุ ณลักษณะของวิ สัยทัศน์ที่ดี ไว้ดังนี้ Senge et al. (2000) กล่าว่า วิ สัยทัศน์เป็ นภาพ
ของอนาคตที่ต้องการสร้างให้เกิดขึ้ น โดยอธิ บายวิ สัยทัศน์เป็ นสภาพปั จจุ บนั เหมือนกับว่าวิ สัยทัศน์
นั้นเป็ นเหตุ การณ์ที่กาลังเกิดขึ้ น ซึ่ งเป็ นไปในทางเดี ยวกับ เสริ มศักดิ์ วิ ศาลาภรณ์ (2536) ที่อธิ บายว่า
วิ สัยทัศน์หมายถึ งภาพขององค์ก รในอนาคต เป็ นภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) ที่พัฒนาแล้ว
(Improved) และสามารถบรรลุ ได้ถึง (Attainable) นอกจากนี้ ประชุ ม โพธิ กุล (2542) ยังได้กล่าวว่า
วิ สัยทัศน์หมายถึ ง ภาพอนาคตที่องค์การต้องการให้เป็ น อี กทั้งยังเป็ นการสะท้อน ค่านิยม เป้ าหมาย
และความมุ ่ง มัน่ ขององค์ก ร ส่ ว น พั ฒ นิ จ โกญจนาท (2542) ก็ได้ ก ล่ า วไว้ ด้ว ยเช่ นเดี ยวกันว่า
วิ สัยทัศน์ หมายถึ ง การชี้ ทิศทางในอนาคตที่ควรจะมาจากปั ญ ญา มีความเป็ นไปได้สอดคล้ อ งกับ
เป้ าหมายของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ภาพในอนาคตดังกล่าวจะสะท้อนความจริ ง น่าเชื่ อถื อและดึงดูด
ใจให้มีการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อไปสู ่เป้ าหมายและนาไปสู ่สิ่งที่ดีกว่ากล่าวโดยสรุ ปได้ว่า วิ สัยทัศน์เป็ น
ภาพอนาคตที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก รร่ ว มสร้ างและคาดหวัง ว่า สามารถท างานร่ วมกันเพื่ อให้ บรรลุ
เป้ าหมายที่ต้ ังไว้ได้วิสัยทัศ น์ที่ดีคือ วิ สัยทัศน์ที่ผู้นา บุคลากรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องร่ ว มกั น
สร้างขึ้ นมา และเป็ นวิ สัยทัศน์ที่สามารถพัฒนาองค์กรไปสู ่อนาคตที่ดีได้ เช่นเดี ยวกับที่ Daft (1999)
ได้ ก ล่ า วถึ ง วิ สัยทัศ น์ที่ ดี ว่า ควรเป็ นวิ สั ยทัศ น์ที่ค นส่ ว นใหญ่ ที่ ร่ว มกันสร้ า งขึ้ นมาต้ องมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับความเปลี่ ยนแปลง ต้องกระตุ ้นความศรัทธาและความหวัง (Falth and Hope) สะท้อน
ความนึ ก ฝั นและบ่ง บอกถึ ง จุ ด หมายและการเดิ น ทาง (Destination and the Journey) เฉลิ มชั ย
มีประเสริ ฐ (2544) อธิ บายลักษณะของวิ สัยทัศน์ที่ดี ดังนี้
1. มีขอบเขต (Scope) ของการปฏิ บตั ิ งาน
2. มีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้ (Implement Ability)
3. เป็ นภาพเชิ ง บวก (Positive Image) ที่ ทุ ก คนในองค์ ก รมุ ่ง ศรั ทธาและ
สะท้อนถึ งความเป็ นเลิ ศขององค์การ
4. เป็ นข้อความในเชิ งบวกรุ กเร้า (Motivating) และดึ งดู ดใจ (Inspiring)
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5. ทั้งผู ้นาและสมาชิ กทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม (Participation) ในการกาหนด
6. ค านึ ง ถึ ง ความต้อ งการ (Needs) ของผู ้มารั บบริ การเป็ นส าคัญ (Customer
Oriented)
7. มีความสอดคล้องกับค่านิยม (Values) ขององค์กร
8. มีความสอดคล้องกับแนวโน้มอนาคต (Future Trend)
Nanus (1992) วิ สัยทัศน์มีความสาคัญตามบทบาทและพันธกิจ 4 ประการ
1. ก่อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก น่า สนใจ น่า ดึ ง ดู ด กระตุ ้ นให้ บุค คลเกิ ด ความรัก
ความผู กพัน เกิดความมุมานะพยายามปฏิ บตั ิ ตามวิ สัยทัศน์ด้วยความเต็มใจเพื่ อการปรับปรุ งพั ฒ นา
และเพื่ อความก้าวหน้า
2. ก่อให้เกิดความหมายในชี วิตการทางานและชี วิตส่วนบุคคล มีเป้ าหมายด้วย
ความภูมิใจ อุ ทิศตน เสี ยสละและมุง่ คุ ณภาพของงาน
3. ช่วยกาหนดมาตรฐานความเป็ นเลิ ศที่โดดเด่น
4. เป็ นตัวเชื่ อมความเป็ นอดี ต เชื่ อมปั จจุ บนั เข้ากับอนาคต
Braun (1991) ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ยวกับวิ สัยทัศน์ว่าสามารถแบ่งได้เป็ น 3 มิติ คื อ
1. การสร้างวิ สัยทัศน์ (Formulating Vision) หมายถึ ง การสร้างความฝั นที่เป็ น
จริ งซึ่ งจะต้องศึ กษาองค์ก รอย่างละเอี ยดโดยมีการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุ ดเด่น จุ ดด้อยของบุคคล
สถานที่ ทรั พ ยากรและเวลา วิ สั ยทัศน์ที่ส ร้ า งจ าเป็ นต้ องมี ค วามสอดคล้อ งกับสภาพแวดล้อม
และวิ ธีการที่ดีในการสร้างวิ สัยทัศน์กค็ ื อ การให้มีส่วนร่วม (Shared Vision)
2. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulation Vision) คื อกระบวนการที่จาเป็ นต้องทา
ด้วยการบรรยาย อธิ บายเพื่ อให้สมาชิ กขององค์กรได้รับรู ้ เข้าใจและมองเห็นความเป็ นไปได้ในการ
นาไปปฏิ บตั ิ
3. การปฏิ บัติ ต ามวิ สั ยทัศ น์ (Operationalizing Vision) หมายถึ ง การนาเอา
วิ สัยทัศน์ที่สร้างขึ้ น ไปสู ่การปฏิ บตั ิ ที่แท้จริ งนั้น คื อการรวมพลังเพื่ อบรรลุ สภาพการณ์ในอนาคต
ปรับปรุ งองค์การให้ดีมีความเป็ นเลิ ศตลอดไป
Marquardt (2002) เห็ นว่ า ส าหรั บองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ น้ ัน วิ สั ยทัศ น์ข ององค์ กรเป็ น
สิ่ ง ส าคัญมาก และวิ สั ยทัศน์น้ ันจะต้ องเป็ นวิ สั ยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ที่ เ กิ ด จากความร่วมมือ
ระหว่างผู ้บริ หาร บุคลากร และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุก ระดับ ช่วยกันพัฒ นาขึ้ นเพราะจะก่อ ให้ เ กิ ด
ศู นย์รวมและพลังแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู ่ ที่ส ร้ างสรรค์ และมีพลั งจะเกิดขึ้ นได้กต็ ่อเมื่อคน
ในองค์การทราบดี ว่าสิ่ งนั้นจะทาให้องค์การรุ ด ไปข้างหน้าด้ว ยความสาเร็จ และวิ สั ยทัศ น์น้ ั นต้ อ ง
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มุ ่ง เน้นให้ ค วามสาคัญ ต่อการเรี ยนรู ้ ต้ องนาไปสู ่ การคิ ดเชิ งกลยุ ทธ์และการวางแผนขององค์ก ร
ตลอดจนก่อให้เกิด ความคิ ดริ เริ่ ม กล้ า เสี่ ยง (Risk Taking) คิ ด ค้ นสิ่ งใหม่ ๆ ให้ เ กิ ดขึ้ นกับองค์กร
(Experimental) สอดคล้ อ งกับแนวคิ ดของ Senge (2006) ที่ ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การก าหนดวิ สั ยทัศน์
ไม่ใช่ เ รื่ อ งเฉพาะของผู ้บริ หารอี ก ต่อไปแล้ว แต่ จ ะเป็ นวิ สั ยทัศ น์ร่ว ม (Shared Vision) ที่ เ กิ ดจาก
ก าหนดร่ ว มกันของสมาชิ ก ในองค์ก รแม้ต้อ งใช้ เวลาก็ต ามโรงเรี ยนที่ ประสบผลส าเร็จจะต้อง
มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู ่การวางแผนกลยุทธ์ และโครงการต่าง ๆ ต้องเชื่ อมโยงมาตรฐานการศึ กษากับ
ความคาดหวังของครู อาจารย์และความสาเร็จของผู ้เรี ยนเข้าด้วยกัน ต้องรับผิ ดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของ
ผู ้เรี ยนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนต้องเข้าใจและสนับสนุ นวิ สัยทัศ น์น้ นั รวมทั้งวิ สัยทัศน์ต้อ ง
เกิ ด จากทุ กฝ่ ายร่ วมมื อ กันพัฒ นาขึ้ น และวิ สั ยทัศ น์ต้อ งนาไปสู ่ การใช้ ท รั พยากรเพื่ อ การเรี ยนรู ้
หรื อตอบสนองการเรี ยนรู ้ของผู ้เรี ยนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Grank, 2003)
1.3 วัฒนธรรมองค์การ
สิ่ งหนึ่งที่ทาให้องค์กรสามารถดาเนินต่อไปได้และมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรก็
คื อ วัฒนธรรมองค์กร เพราะวัฒนธรรมองค์กรคื อค่านิยมและความเชื่ อมัน่ ที่มีร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
ที่เกิดขึ้ นในองค์กร อี กทั้งยังใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดพฤติ กรรมของคนในองค์กรนั้น ๆ และ
วั ฒ นธรรมองค์กรยังแสดงถึ งความเป็ นเอกภาพหรื อเอกลัก ษณ์ ขององค์ กรว่าองค์ก รนั้น ๆ เป็ น
อย่า งไร (วิ โรจน์ สารรัต นะ, 2548) วั ฒ นธรรมองค์ก รจึ งเปรี ยบเสมือน “บุ ค ลิ กภาพ” ของคนใน
องค์กร (Owen,2001) ยังกล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การสามารถสังเกตได้จากขนบธรรมเนียมประเพณี
การปฏิ บตั ิ ระบบความคิ ดความเชื่ อ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนปรัชญาขององค์การที่สมาชิ กทุกคน
ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ ดั ง นั้น วั ฒ นธรรมองค์กรของแต่ละองค์กรอาจมี ลักษณะที่ แตกต่างกันไป เช่ น มุ ่ง ให้
ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม เน้นให้พนักงานคิ ดและทางานในเชิ งรุ ก เน้นส่งเสริ มให้พนักงาน
คิ ดค้นสิ่ งใหม่ ๆ และกล้าเสี่ ยง ทั้งนี้ข้ ึ นอยูก่ บั ความเหมาะสมและอาจมีการปรับเปลี่ ยนได้เ มื่อเวลา
และสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เปลี่ ยนไป (Robbins and Coulter, 2004) อย่า งไรก็ต าม (Newstrom and
Davis,2002) กล่าวว่า ไม่มีวัฒนธรรมองค์การแบบใดที่ถือว่าดี ที่ สุดและสามารถใช้ได้กบั ทุกองค์ ก ร
แหล่งกาเนิดหรื อที่มาของวัฒนธรรมองค์ก รย่อมเกิดจากสมาชิ กในองค์การและโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
ผู ้กอ่ ตั้งองค์กรในยุคแรก ๆ ต้องเป็ นผู ้กาหนดหรื อแสดงออกถึ งความคิ ดที่เป็ นเอกลักษณ์ และค่านิ ยม
ที่ แสดงถึ ง วิ สัยทัศน์ ปรั ช ญาหรื อ กลยุ ทธ์ ในเชิ ง ธุ รกิจ เมื่ อกลยุ ทธ์ หรื อวิ สั ยทัศน์นาองค์ ก รไปสู ่
ความส าเร็ จ แนวคิ ด หรื อ ค่ า นิ ยมนั้นก็จ ะถู กก าหนดขึ้ นมาและปรากฏเป็ นวั ฒ นธรรมองค์การ
(Daft, 2000) วัฒนธรรมองค์การยังกาเนิดขึ้ นมาจากการที่สมาชิกมีค่านิยมหลัก (Core Value) อันเป็ น
ความเชื่ อ ร่ ว มกันที่ ซ่ อ นเร้ นอยู ่ภายในจิ ต ใจและมี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมของสมาชิ กในองค์ก ร
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(Schermerhorn,2002) วั ฒ นธรรมองค์ ก รยังเป็ นเครื่ องมื อในการเปลี่ ยนแปลงองค์การซึ่ งผู ้นาการ
เปลี่ ยนแปลงต้ อ งมี ก ารต้ อ งมี ก ารอธิ บายหรื อชี้ แจงให้ ส มาชิ ก ภายในองค์ก รได้ เ ข้ าใจตรงกัน
(Denison,200) วั ฒ นธรรมองค์การต้องใช้เวลาในการสร้า งจนกลายเป็ นวัฒนธรรม ที่ เ ข้มแข็งที่มี
อิ ทธิ พลต่อความเชื่ อและค่านิยมของสมาชิกในองค์กร ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงจึ งต้องใช้เวลาในการ
ปรับเปลี่ ยนความเชื่ อ และผู ้บริ หารต้ องให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมองค์ก รให้มากที่สุด เพราะไม่วา่
ผู ้บริ หารต้องการองค์ก รแบบใด ผู ้บริ หารต้องคานึงถึ งวัฒนธรรมองค์กรแบบที่เหมาะสมกับองค์ก ร
รวมทั้ง บุค ลากร กลยุท ธ์ วิ สั ยทัศน์น้ ันก็ต้ องมีค วามเหมาะสมกับ วัฒนธรรมองค์การด้วย (Osland
and et., 2001) ดั ง นั้น ผู ้ บ ริ ห ารจึ งเป็ นผู ้ที่ มีบ ทบาทที่ สาคัญที่ สุ ดในการบริ หารวัฒ นธรรมองค์ก ร
ทั้ง ในส่ ว นของการพัฒ นา การธารงรั กษาและการเปลี่ ยนแปลง (Lunenburg and Ornstein, 2000)
วัฒนธรรมองค์กรจึ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อคุ ณลักษณะ ของความเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้
ดั ง ที่ (Marquardt,1996) กล่ า วว่ าในองค์า รแห่งการเรี ยนรู ้ ความเชื่ อค่ านิ ยมต้ องปรั บเปลี่ ยนเป็ น
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ระบบค่านิยมต่างๆ ต้องส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งระบบดังกล่าวได้แก่ บรรยากาศ
องค์การที่เน้นคุ ณค่าและการให้รางวัลกับการเรี ยนรู ้ มีการแบ่งความรับผิ ดชอบในการเรี ยนรู ้ อ ย่า ง
ทัว่ ถึ ง มี ค วามไว้วางใจ และเน้นความมีอิ สระแห่งตน (Autonomy) ส่ ง เสริ มการสร้ า งนวัตกรรม
การคิ ด ค้ นสิ่ ง ใหม่ และการกล้า เสี่ ยง (Risk Taking) สร้ า งพั นธะผู กพั น ด้า นงบประมาณในการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา ร่วมมือ สร้างสรรค์ ปรับปรุ งผลผลิ ตและการบริ การอย่างต่อเนื่องรับผิ ดชอบต่ อ
ความเปลี่ ยนแปลง มุง่ เน้นคุ ณภาพชี วิตการทางาน (Quality of Work Life)
Skyrme (2000) กล่ า วว่ า วั ฒ นธรรมขององค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ค วรมุ ่งอนาคตและสภาพ
ภายนอก อี กทั้งควรมีการแลกเปลี่ ยนกันอย่างอิ สระ และการกระจายของข้อมูลข่าวสารมีข้อผู กพัน
ในการเรี ยนรู ้มีการพัฒนาบุคลากร มีการสร้างค่านิยมแก่บุคคล ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เปิ ดเผย
ไว้ ว างใจและได้ เ รี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ Daft (2001) กล่ า วว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก รแห่ ง การที่มี
ความเหมาะสมกั บการเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ จ ะต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ ส ามารถปรั บตั ว ต่ อ
สภาพแวดล้อมได้ดีสนับสนุนให้มีการบริ ห ารงานในลักษณะที่เปิ ดกว้าง มีความยืดหยุน่ ไม่จากัดอยู ่
ภายใต้ขอบเขตที่ได้กาหนดเอาไว้ มีความเสมอภาคเท่าเทียม มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
กล้าเผชิ ญกับความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน Desimone, Werner and Harris (2002) ที่เห็น
ว่าวัฒนธรรมขององค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยการให้ความสาคัญและกระตุ ้นให้เกิดความกล้า
เสี่ ยงในการปฏิ บตั ิ งานให้ดีข้ ึ น (Risk Taking) และให้ ค วามคิ ดริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์ ส่ ว น Marquardt
(2002) ยังกล่าวเพิ่ มเติมว่า วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องเป็ นวัฒนธรรมที่ยอมรับว่าการเรี ยนรู ้
มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์ก ร และการเรี ยนรู ้ควรกลายเป็ นส่วนหนึ่งของหน้าที่การงาน
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อย่า งในองค์ก รส าหรั บ Brandt (2003) เสนอแนะว่า องค์ ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ต้ องมี วัฒนธรรมแบบ
สนับสนุ น (Supportive Culture) ซึ่ งเป็ นไปในท านองเดี ยวกับ Leithwood, Leonard and Sharatt
(1998) ที่ เ ห็ นคุ ณลัก ษณะของวั ฒนธรรมที่ เหมาะสมส าหรั บ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ คือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบร่วมมือและความเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน ซึ่ งได้แก่ ค่านิยมการสนับสนุนซึ่ งกันและกัน
การเคารพในความคิ ดของเพื่ อ นร่ว มงาน ความมุ ่งมั่นที่จ ะใช้ค วามกล้า ในการสร้า งผลงานใหม่
การแลกเปลี่ ยนข้อ มู ลป้ อนกลั บ การยิ นดี กบั ความส าเร็จ ร่ วมกัน การมุ ่ง เน้นความต้ องการและ
ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นและทรัพยากรอย่างไม่เป็ นทางการรวมทั้งการ
พัฒนาวิ ชาชี อย่างต่อเนื่อง (นันทา วิ ทวุ ฒิศักดิ์ ,2544) กล่าวถึ งวัฒนธรรมที่นาไปสู ่ความสาเร็ จ และ
เป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้ แ ก่ วั ฒ นธรรมของความร่ ว มมื อ วัฒ นธรรมในการเอื้ อ อาทรกัน
วัฒนธรรมในการทางานเป็ นทีม และวัฒนธรรมในการกล้าเผชิ ญกับความเปลี่ ยนแปลง Boyett and
Boyett (2000) เห็ นว่ า การสร้ า งวั ฒ นธรรมที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู ้ น้ ันต้ อ งนาวิ ธีก ารจั ด การความ
เปลี่ ยนแปลงมาใช้เพื่ อให้ผู้คนในองค์การเปลี่ ยนไปเป็ น “ผู ้เรี ยนเพื่ อที่จะได้เรี ยนรู ้” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ควรมีการเน้นบทบาทของผู ้นาในด้านของครู ผู้ฝึกสอน ผู ้ให้การสนับสนุนแนะนามากกว่ า การ
เป็ นผู ้นาแบบใช้บารมีและอานาจสัง่ การ ทั้งนี้เพราะผู ้นาจะต้องยอมรับถึ งจุ ดอ่อนของตนเองและ
ความไม่แ น่นอนที่อาจเกิดขึ้ นเสี ยก่อนจึ งให้โอกาสและสนับ สนุ นผู ้ป ฏิ บตั ิ งานให้ได้ ทางานตาม
ความสามารถนอกจากนี้ ชนกพรรณ ดิ ล กโกมล (2546) ได้ สั งเคราะห์แนวคิ ด ของ Schien(1994)
Boyett and Boyett (2000) and (Daft, 2002) และพบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อ การเป็ น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ น้ ัน จะต้ อ งมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว รวมทั้ง จะต้ องมี ค่ า นิ ยมและ
ความเชื่ อดังนี้
1. มุง่ เน้นให้ความสาคัญโดยตอบสนองความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
2. ให้ความสาคัญกับคนในองค์การและเชื่ อมัน่ ว่าคนในองค์กรสามารถเรี ยนรู ้ได้
3. มีมุมมองในเชิ งรุ ก (Pro-Active) ที่เชื่ อว่าผู ้คนในองค์ก รมีความสามารถจั ด การ
กับการเปลี่ ยนแปลงและปรับปรุ งสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีข้ ึ นด้วยตัวของเขาเอง
4. สนั บ สนุ น ให้ ค นในองค์ ก รเผชิ ญ กับ ความเสี่ ย งและกล้ า ที่ จ ะท าการ
เปลี่ ยนแปลง
5. มีความเชื่ อร่วมกันในวิ ธีการคิ ดอย่างเป็ นระบบ
6. มีความเชื่ อมัน่ ในการทางานร่วมกันเป็ นทีม
7. มีความเชื่ อในการสื่ อสารที่เปิ ดกว้างและอยูบ่ นพื้ นฐานของความจริ ง
8. มีความเชื่ อในในความเสมอภาคและความยุติธรรม
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9. เน้นบทบาทของผู ้นาเป็ นแบบครู ผู้ฝึกสอนและให้คาแนะนา
วัฒนธรรมองค์กรจึ งเป็ นสิ่ งที่ผู้บริ หารไม่ควรมองข้ามหากต้องการพัฒนาองค์กรไปสู ่ ก าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
1.4 กลยุทธ์องค์กร
การที่องค์กรจะปฏิ รูปไปสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั องค์กรจาเป็ นต้องอาศัย
การเป็ นกลยุ ทธ์ซ่ ึ งนับว่าเป็ นส่ วนสาคั ญที่ จะช่วยให้องค์การเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว ผู ้วิจัยได้รวบรวมคานิยามหรื อความหมายของคาว่า กลยุทธ์ (Strategy) ไว้ดังนี้
กลยุทธ์ เป็ นแผนวิ ธีการที่จะได้มาซึ่ งจุ ดมุง่ หมายที่ต้องการ กลยุทธ์เป็ นรู ปแบบการปฏิ บตั ิ ก ลยุ ท ธ์
เป็ นสิ่ ง สะท้อ นการตัด สิ นใจ และกลยุ ทธ์ เ ป็ นมุ มมอง (Perspective) ไปยัง วิ สั ยทัศ น์และทิศ ทาง
ต้ อ งการ Marquardt (2002) กล่ า วถึ งกลยุ ทธ์ ว่า เกี่ยวข้องกับแผนปฏิ บัติ วิ ธีก าร เทคนิ ค และเป็ น
ตาแหน่งของการก้าวย่างที่ใช้เพื่ อบรรลุ วิสั ยทัศ น์ และเป้ าหมายองค์ก รในองค์การแห่งการเรี ย นรู ้
กลยุ ทธ์ ที่ ใช้คือการมุ ่งเน้นในการได้ มา การถ่ายโอนและการใช้ การ เรี ยนรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งานของ
องค์กรในทุก ๆ ด้านอี กทั้งยังเพิ่ มเติ มว่าในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ควรใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้
1. ท าให้ การเรี ยนรู ้ ขององค์ก รสอดคล้องไปในแนวทางเดี ยวกับความสาเร็จทาง
ธุ รกิจและความสาเร็จของบุคคล
2. แทรกการเรี ยนรู ้เข้าไปในทุกหน่วยปฏิ บตั ิ และทุกกิจกรรมขององค์กร
3. สร้างนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่ อสร้างองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้
4. ให้ความสาคัญ ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่การเรี ยนรู ้
5. การวัดและการกระจายข่าวผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้
6. สร้างโอกาสที่หลากหลายในการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด
7. ให้เวลากับการเรี ยนรู ้แก่บุคลากร ทุกหน่วย ทุกงานในองค์ก ร
8. สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้
9. เรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ งานจริ งให้มากที่สุด
10. เรี ยนรู ้ให้ทนั กับความจาเป็ นต้องใช้ความรู ้น้ นั
เห็ นได้ ว่ า ในองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ กลยุ ทธ์ต่ าง ๆ ต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ ท าให้เกิด การเรี ยนรู ้
การถ่ายโอนความรู ้และการนาผลผลิ ตที่เกิดขึ้ นจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ ง านให้
มากที่สุด
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2. องค์ ป ระกอบด้ านภาวะผู้นา
ผู ้ นาเป็ นองค์ประกอบที่ สาคั ญยิ่ งองค์ ประกอบหนึ่ งขององค์กร เพราะบุค คลที่ทาหน้าที่
เป็ นผู ้นา หัวหน้าหรื อผู ้บงั คับบัญชาของหน่วยงานนั้น จะต้องทาหน้าที่รวมพลังทั้งหลายเพื่ อพาให้
หน่วยงานบรรลุ เป้ าประสงค์ได้ (เสริ มศักดิ์ วิ ศาลาภรณ์ , 2536) เช่นเดี ยวกับความเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ จ าเป็ นต้ องอาศัยผู ้นาเป็ นพลังขับเคลื่ อนไปข้า งหน้า (Desimone, Wernerand Harris, 2002)
สอดคล้องกับที่ Evan (1996) ได้กล่าวไว้ว่า การปลู กฝั งมโนทัศน์เกี่ยวกับองค์กร แห่งการเรี ยนรู ้น้นั
ให้ ค วามสาคัญกับผู ้นาหรื อผู ้บริ หารที่ ต้องมี ความสามารถสู งในการจัดวางเตรี ยมโครงสร้างหรื อ
กรอบงาน ซึ่ งสิ่ งเหล่า นี้ เป็ นส่วนประกอบที่ สาคัญ ที่ส่ งผลต่ อความสาเร็ จได้ส่ วน Senge (2006)
เสนอว่า ผู ้นาขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต้องสร้างวิ สัยทัศน์ในการเรี ยนรู ้ ผู ้นาต้องเป็ นนักออกแบบ
เพราะผู ้นาต้องสร้างวิ สัยทัศน์ และบทบาทของกระบวนการเรี ยนรู ้ ต้องมีการเก็บรวบรวมเครื่ องมือ
และเทคนิคต่าง ๆ ผู ้นาต้องเป็ นสนับสนุน และเป็ นผู ้มีความเป็ นเลิ ศต่อการเรี ยนรู ้ขององค์กรโดยตรง
เพราะจะต้องกระตุ ้น ผลักดัน และส่งเสริ มเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ ผู ้นาควรทาความเข้าใจให้สมาชิก
เห็ นความสาคัญของการปฏิ บัติงานว่า สมาชิ กทุกคนเป็ นผู ้นาที่ ทาให้องค์ก รสาเร็จตามเป้ าหมาย
นอกจากนั้น ผู ้ นาต้องสามารถสร้ างความรู ้สึ กต่อความสาคั ญและต่ อการควบคุ มในแต่ละบุคคล
เพราะความรู ้สึกนี้คือความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและความเป็ นสมาชิ กที่จะเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญที่จะทา
ให้วิสัยทัศน์บรรลุ ตามที่กาหนดไว้ Marquardt (2002) ได้กล่าวถึ ง บทบาทใหม่ของผู ้นาในองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้
1. ผู ้นาต้องเป็ นผู ้สนับสนุนผู ้อื่นให้เรี ยนรู ้โดยทาหน้าที่เป็ นทั้งครู ผู้สอน ผู ้ฝึกสอน
และพี่ เลี้ ยง
2. ผู ้นาต้องจู งใจและคอยช่วยเหลื อผู ้อื่นในการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ความรู ้
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน
3. ผู ้นาต้องจู งใจ ผลักดัน ช่วยเหลื อคนทางานในการเรี ยนรู ้พัฒนาทักษะ
4. ผู ้นาต้องเป็ นผู ้อุทิศตนให้กบั การเรี ยนรู ้ และแสดงออกถึ งการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนด้ ว ย
การร่วมลงมือปฏิ บตั ิ กล้าเสี่ ยง และหาคาตอบใหม่ ๆ ให้องค์ก รเสมอ
5. ผู ้ นาต้ อ งปรั บแต่ ง องค์ ก ร เครื อ ข่ า ยและที ม ต้ อ งคิ ด หาวิ ธีใหม่ ๆ ส าหรั บ
การคัดเลื อกและฝึ กอบรม รวมถึ งการให้รางวัลจู งใจบุคลากร
6. ผู ้ นาต้ อ งกระตุ ้ นให้พ นักงานแสดงความสามารถในการท างานอย่างดี ที่สุด
อย่า งไรก็ต าม จากข้ อ ค้ นพบของ Cunningham and Cordeiro (Cunningham and Cordeiro ,2002)
กล่าวว่า สิ่ งสาคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการบริ หารและการจัดการเรี ยน

73
การสอนเพื่ อนาโรงเรี ยนไปสู ่ การเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ น้ นั ขึ้ นอยู ่กบั ภาวะผู ้นาของผู ้บริ หาร
ซึ่ งผู ้นาควรมีภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership)ซึ่ งสอดคล้องกับนักวิ ชาการ
เช่น Hoy and Miskel (2001) ที่กล่าวว่า โรงเรี ยนที่จะเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้น้ นั ต้องอาศัยภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง เป็ นองค์ประกอบสาคัญอี กองค์ประกอบหนึ่งนอกจากนี้
งานวิ จั ย Leithwood, Leonard and Sharratt. (1998) ก็ยัง มี ข้ อ ค้นพบที่ เป็ นไปในท านองเดี ยวกันว่า
ผู ้ นาการเปลี่ ยนแปลง มี ค วามสัมพันธ์ อย่า งมี นัยสาคั ญทางสถิ ติ ต่อภาวะผู ้นาของโรงเรี ยนที่เป็ น
องค์ ก รแห่งการเรี ยนรู ้ และSillins, Mulfor and Zarins (2002) นาองค์ ประกอบของภาวะผู ้นาการ
เปลี่ ยนแปลง เป็ นตัวแปรในการทานายการเรี ยนรู ้ขององค์กร และพบว่า ภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงมี
อิ ทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ขององค์ก ร ซึ่ งสอดคล้องกับ Popper and Lipshiz (2000) ที่กล่าวว่าในองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ จะต้องสร้างเงื่อนไข แห่งการไว้วางใจ (Condition of Trust) ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยภาวะ
ผู ้นาและแบบของภาวะผู ้นาที่มีความเหมาะสมที่สุดคื อ ภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลง ดังนั้นจึ งสรุ ปได้
ว่ า ภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ ต่ อการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้
ซึ่ งรายละเอี ยดของภาวะผู ้นาแบบเปลี่ ยนสภาพมีดังนี้
2.1 ภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลง
ภาวะผู ้ นาการเปลี่ ยนแปลงเป็ นผู ้นาที่ มีการก ล่าวถึ ง กันอย่างมากในช่วงปี 1980
เป็ นต้นมา และยังได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ ยนแปลง
เกิดขึ้ นอยูต่ ลอดเวลา จากชื่ อของทฤษฎีน้ ีได้บง่ บอกถึ งกระบวนการเปลี่ ยนแปลงหรื อการแปรสภาพ
ในตัวบุคคล โดยผู ้นาที่มีภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงจะมุง่ เน้นการเปลี่ ยนแปลงเรื่ องค่านิย ม คุ ณธรรม
มาตรฐานและการมองการณ์ ไกลไปในอนาคต (กฤษดา ผ่ อ งพิ ทยา,2547) Burns (1978) ได้ แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงว่าหมายถึ ง ผู ้นาที่ตระหนักถึ งความต้องการและแรงจู งใจ
ของผู ้ตาม ซึ่ งผู ้นาและผู ้ตามต้องเพิ่ มระดับการจู งใจและระดับของศี ลธรรมให้สูงขึ้ น ผู ้นาและผู ้ตาม
มีปฏิ สัมพันธ์ในลักษณะยกระดับความต้องการซึ่ งกันและกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่ าย
คื อเปลี่ ยนจากผู ้ตามไปเป็ นผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงและจากผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นผู ้นาจริ ยธรรม
ซึ่ งผู ้นาประเภทนี้ตระหนักถึ งความต้องการของผูต้ ามและยกระดับความต้อ งการของผู ้ ตามให้สูงขึ้น
ส่ ว น Tichy and Devanna (1990) ได้ ก ล่ าวถึ งความหมายของผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงหมายถึ ง ผู ้ นาที่
สามารถในการปรับหรื อจัดการกับองค์ก รให้ประสบความสาเร็จด้วยผลงานของสมาชิ กและสร้ า ง
แรงบันดาลใจทางด้านศี ลธรรม โดยผู ้นาจะต้องมีจุดมุง่ หมายที่ชัดเจนและหนั กแน่น ต้องเข้าใจถึ ง
ความเปลี่ ยนแปลงที่ มีศั ก ยภาพและผลที่ ต ามมานอกจากนี้ อ านาจหน้า ที่ ข องภาวะผู ้ น าการ
เปลี่ ยนแปลงคื อ ต้ อ งเป็ นผู ้ มองถึ ง อนาคตขององค์ ก รและมี ค วามสามารถในการสร้ า งสรรค์
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พัฒนาคิ ดและสร้างวิ สัยทัศน์ร่วมกันสาหรับนักวิ ชาการชาวไทยเช่น เสริ มศักดิ์ วิ ศ าลาภรณ์ (2536)
กล่าว่า ผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงเป็ นผูน้ าที่นาองค์กรไปสู ่ทิศทางใหม่ ผู ้นาประเภทนี้มีความสามารถทีจ่ ะ
ช่วยให้สมาชิ กขององค์ก รตระหนักว่าเป้ าหมายทั้งหมดขององค์กรควรจะเป็ นอะไร และสามารถ
ช่วยให้องค์กรบรรลุ เป้ าหมายใหม่จากเป้ าหมายเก่า ผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงจะสร้างสิ่ งใหม่บางอย่า ง
จากสิ่ ง เก่าที่ มีอ ยู ่ สร้ า งเป้ าหมายใหม่จากเป้ า หมายเก่า สื่ อ สารให้ สมาชิ กขององค์ก ารทราบว่า
เป้ า หมายใหม่คื อ อะไรแลมี ความผู ก พันกับตัวเป้ าหมายใหม่ด้วยผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงมี 4 แบบ
(เสริ มศักดิ์ วิ ศาลาภรณ์,2536) ดังนี้
1. ความเสน่หา (Charisma)
ความเสน่หาหมายถึ ง พรสวรรค์ ซึ่ งความเสน่หาเป็ นองค์ ประกอบที่ สาคัญของ
กระบวนการเปลี่ ยนแปลง เพราะความเสน่หาเป็ นความสามารถที่จะทาให้ผู้อื่นอยากยอมรับและยอม
เป็ นผู ้ ต ามมี ค วามสามารถในการชัก นาเกลี้ ยกล่ อม และมี พ ลั ง ที่ จ ะกระตุ ้ นอารมณ์ ให้ ค นอื่ นมี
ความเห็นคล้อยตามอี กทั้งยังมีอิทธิ พลต่อผู ้ตามโดยปลุ กเร้าอารมณ์ตามให้เอาอย่าง ผู ้นาประเภทนี้
สามารถเปลี่ ยนแปลงผู ้ตามโดยทาหน้าที่เป็ นโค้ชหรื อครู หรื อเป็ นพี่ เลี้ ยง
2. การดลใจ (Inspiration)
การดลใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเสน่หา ซึ่ งการดลใจเป็ นวิ ธีการที่ผูน้ า
อธิ บายความหมายอนาคตขององค์ก รที่มีผู้ใต้บงั คับบัญชาเป็ นส่วนร่วม โดยอธิ บายให้ผู้บงั คับบัญชา
ทราบว่าจะปฏิ บตั ิ ภารกิจให้ลุลว่ งได้อย่างไร ผู ้นาโดยเสน่หาจะดลใจผู ้ตามโดยจุ ดประกายความคิดที่
จะช่วยให้ทางานใหญ่สาเร็จได้ด้วยการใช้ค วามพยายามเพิ่ มขึ้ น
3. การกระตุ ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)
การกระตุ ้นการใช้ปัญญาเป็ นวิ ธีการที่ผู้นาการเปลี่ ยนแปลงยัว่ ยุผู้ตามให้แก้ปั ญ หา
ด้วยวิ ธีการอย่างใหม่ มีการกระตุ ้นการสร้างระบบความคิ ด เรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี
การส่งเสริ มให้ผู้ตามรู ้จักวิ เคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มียุทธศาสตร์ในการคิ ดส่งเสริ ม
การแก้ปัญหาในลักษณะป้ องกันไว้กอ่ นมากกว่าจะตามแก้ปัญหาภายหลัง
4. การมุง่ ความสัมพันธ์เป็ นรายคน (Individualized Consideration)
การมุง่ ความสัมพันธ์เป็ นรายคนนั้น ผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงจะสนใจผู ้ตามแต่ละคน
อย่างใกล้ชิด ทาหน้าที่เป็ นพี่ เลี้ ยงผู ้ตามซึ่ งต้องการจะพัฒ นาตนเอง ส่งเสริ มและพัฒนาผู ้ตามตาม
ความต้องการความสนใจและความสามารถ ผู ้นาอาจชมเชยเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางานได้ดีช้ ี ให้เห็น
จุ ดอ่อนของการทางาน การแลกเปลี่ ยนความคิ ดระหว่างกัน การมุง่ ความสัมพันธ์ เป็ นรายคนนี้จะให้
ประสบการณ์ที่เป็ นการเรี ยนรู ้แก่ผู้ตามหรื อผู ้ใต้บงั คับบัญชา รวมทั้งจะช่วยพัฒนาการเป็ นผู ้นา และ
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เป็ นการสื่ อความหมายแบบสองทางซึ่ งจะช่วยให้ได้ข้อมูลในการตัดสิ นใจที่ดีข้ ึ น และสามารถช่วย
ลดปั ญหาครอบคลุ มเครื อในบทบาทของผู ้ตาม
พฤติ กรรมของผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงดังนี้ (เสริ มศักดิ์ วิ ศาลาภรณ์,2536)
1. ให้ผู้ตามมีอิสระในการทางานและส่งเสริ มให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเอง
2. มีความเป็ นมิตรกับผู ้ตาม ใช้วิธีแบบไม่เป็ นทางการกับผู ้ตามเหมือ นกับ บิ ด าที่
บุตรจะไปหาเมื่อไหร่กไ็ ด้
3. เป็ นแบบอย่า งของความซื่ อ สัต ย์ ความยุ ติ ธรรมและมี มาตรฐานสู ง ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ขณะเดี ยวกันก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
4. ยั่ว ยุ ให้ ผู้ ใต้ บ ัง คั บ บัญ ชาด้ ว ยการให้ ค าแนะนา ช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ นยกย่อง
ยอมรับและเปิ ดกว้าง ขณะเดี ยวกันก็แลกเปลี่ ยนความรู ้ ความชานาญกับผู ้ใต้บงั คับบัญชา
5. แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่ อมั่น กระตื อรื อร้น ตระหนักในศักดิ์ ศรี ของบุคคลและมี
ความภักดี
นอกจากนี้ Schermerhorn (1977 อ้ า งถึ ง ใน นิ ต ย์ สั มมาพั นธ์ ,2546) ได้ รวบรวม
คุ ณลักษณะของผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงไว้ดังนี้
1. วิ สั ยทัศ น์ (Vision) มี ค วามสามารถในการหยั่ง รู ้ ทิ ศ ทาง รวมทั้ง สามารถ
สื่ อความหมายสู ่ผู้อื่นอย่างได้ผลดี
2. ความเสน่หา (Charisma) มีเสน่ห์จนเร้าใจบุคคลอื่ น ๆ ให้มีความกระตื อรื อ ร้ น
ศรั ท ธา จงรั ก ภักดี ภาคภู มิใจและวางใจ ด้ ว ยการใช้ อานาจที่เกิ ดจากตัวบุ คคลที่ได้ รับความนิยม
ยกย่องจนกระทัง่ คนอื่ น ๆ อยากเป็ นพรรคพวกหรื อผู ้ตาม
3. การแสดงนัยความเป็ นเลิ ศ (Symbolism) มีการจัดรายการค้นหาบุคคลดี เด่นแล้ว
ให้รางวัลพิ เศษ จัดให้มีพิธีการเฉลิ มฉลองความเป็ นเลิ ศ และการบรรลุ ผลอันสู งส่งทั้งอย่างมี ก าร
วางแผนล่วงหน้าและทันทีทนั ใด
4. การเอื้ อ อ านาจ (Empowerment) มี ก ารช่ ว ยให้ ผู้ ต ามมี ก ารพั ฒ นาการมี ก าร
สนับสนุ นในการขจั ดปั ญ หา และอุ ปสรรคในการท างาน มี ก ารเปิ ดโอกาสให้ผู้ต ามมี ส่ วนร่วม
รับผิ ดชอบตลอดจนมอบหมายงานที่นา่ สนใจและท้าทายความสามารถ
5. การกระตุ ้นปั ญหาให้เกิดขึ้น (Intellectual Stimulation) มีความพยายามและสร้าง
ความรู ้สึกผู กพันกับงานให้เกิดขึ้ นกับผู ้ตามด้วย รวมทั้งมีความสามารถที่จะทาให้ผู้ตามตระหนักใน
ปั ญ หาต่ า ง ๆ และกระตุ ้ นให้ เ กิ ด จิ นตนาการเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งแนวทาง และวิ ธีก ารใหม่ ๆ ที่ มี
คุ ณภาพสู งในการแก้ไขและป้ องกันปั ญหา
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6. ความสัตย์ซื่อถื อมัน่ (Integrity) มีความซื่ อสัตย์ น่าเชื่ อถื อไว้วางใจได้ รวมทั้งมี
พฤติ กรรมที่มงุ ่ มัน่ รักษาความดี มีจริ ยธรรมอย่างสม่าเสมอ สามารถรักษาคามัน่ สัญญาได้อย่างดี จะ
เห็ นได้ ว่ า ผู ้ นาการเปลี่ ยนแปลงมี คุ ณลัก ษณะที่ส ามารถก่อให้เ กิด การเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญขึ้ น
ในองค์การ ดังเช่น มีความสามารถในการเปลี่ ยนแปลงวิ สัยทัศน์กลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์ก ร
ตลอดจนส่ ง เสริ มความคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ ด้ า นผลงานและเทคโนโลยี ที่ ท ันสมัย โดยจะเน้น
คุ ณลั ก ษณะที่ เ ป็ นนามธรรมในการสร้ า งความเข้ า ใจและสร้ า งความรู ้ สึ ก ร่ ว มกันของสมาชิ ก
เพื่ อ ความสาเร็จ ขององค์ก าร ดั ง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ ว่า ภาวะผู ้นาการเปลี่ ยนแปลงเป็ นองค์ประกอบ
ที่สาคัญอี กองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถทาให้องค์การที่เคยเป็ นอยู ่ปรับเปลี่ ยนเป็ นองค์กรแห่ ง การ
เรี ยนรู ้โดยผ่านพฤติ กรรมของผู ้นาที่แสดงออกมา
3. องค์ ป ระกอบด้ านการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ คือ ความสามารถที่ สาคัญ ขององค์ก รเพราะจะท าให้องค์ การปรับตัวเข้าหากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว อี กทั้งยังนาพาบุคคล ทีมงาน และองค์การบรรลุ ตามเป้ าหมายของ
องค์กร ในองค์ประกอบหลักด้านการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย ระดับการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ และ
วิ นยั ในการเรี ยนรู ้ มีรายละเอี ยด ดังนี้
3.1 ระดับการเรี ยนรู ้
จากการศึ กษาแนวคิ ดจากนักวิ ชาการเกี่ยวกับระดับการเรี ยนรู ้พบว่า มีผู้แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับระดับการเรี ยนรู ้ในองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ไว้ 2 กลุ ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ ่ ม ที่ 1 Marquardt (2002), Gephart and Marsick (1996,1997) แบ่ ง การเรี ยนรู ้
ภายในองค์การออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 การเรี ยนรู ้ ระดั บบุ ค คล (Individual Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กรเพราะองค์การจะเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ได้ต้องอาศัยการรับรู ้ของบุ ค คล
เป็ นพื้ นฐาน
1.2 การเรี ยนรู ้ระดับทีมงาน (Team Learning) ทีมงานประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความคิ ดความเชื่ อต่างกัน จึ งจาเป็ นต้องปรับความคิ ดให้สอดคล้อง
1.3 การเรี ยนรู ้ระดับองค์การ (Organization Learning) การเรี ยนรู ้ในระดั บ
องค์กรต้องอาศัยผลการเรี ยนรู ้ของบุคคลและทีมงานเป็ นพื้ นฐาน
กลุ ่มที่ 2 Beeby and Booth (2002) แบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
2.1 การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล (Individual Learning)
2.2 การเรี ยนรู ้ระดับทีมงาน (Team Learning)
2.3 การเรี ยนรู ้ระหว่างแผนก/ ฝ่ าย/ งาน (Interdepartmental/ Group Learning)
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2.4 การเรี ยนรู ้ระดับองค์ก ร (Organization Learning)
2.5 การเรี ยนรู ้ระหว่างองค์ก ร (Interorganizational Learning)
จะเห็ นได้ ว่า การเรี ยนรู ้ ที่ เกิดขึ้ นในองค์การนั้นสามารถเกิดขึ้ นได้ในหลายระดับ นอกจากนี้
นักวิ ชาการ เช่น Senge (2002) ยังกล่าวได้กล่าวเพิ่ มเติ มถึ งการเรี ยนรู ้ ในระดับบุคคลว่า องค์กรจะเรี ยนรู ้
ได้โดยผ่านบุคคลที่เรี ยนรู ้ขององค์ก ร แต่ถ้าปราศจากการเรี ยนรู ้ของบุคคลแล้ว การเรี ยนรู ้ขององค์การก็
มิอาจเกิดขึ้ นได้
Marquardt (2002) ได้เสนอแนะเทคนิคที่ทาให้การเรี ยนรู ้ ในระดับ บุคคลบังเกิดผลไว้ ดั ง นี้
1. จัดให้มีการเรี ยนรู ้เกิดขึ้ นในที่ทางานอย่างสม่าเสมอ โดยอาจเป็ นการเรี ยนรู ้ ใน
งานที่ปฏิ บตั ิ การใช้ระบบสนับสนุนการปฏิ บตั ิ งานแบบอิ เล็กทรอนิกส์และการเรี ยนรู ้เชิ งปฏิ บตั ิ
2. จัดให้มีการเรี ยนรู ้ในเนือ้ หาที่มากขึ้ นในเวลาที่นอ้ ยลงและสามารถจดจาได้นานขึ้ น
3. พัฒนาแผนและชุ ดการสอนเพื่ อพัฒนาตนเองให้กบั พนักงานโดยดาเนินการไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกับทักษะและความสนใจของพนักงาน นอกจากนั้น Marquardt (2002) ยังกล่าวถึ ง
การเรี ยนรู ้ของกลุ ่มหรื อทีมงานว่า ควรเน้นการเรี ยนรู ้แบบบริ หารตนเอง (Self – Managed Learning)
โดยเน้นที่ ก ารคิ ด สร้ างสรรค์ และความคิ ด อิ สระในการถ่า ยทอดความคิ ด การเรี ยนรู ้เชิ งปฏิ บตั ิ
(Action Learning) เป็ นวิ ธีสร้ างการเรี ยนรู ้ ของที มที่ มีประสิ ทธิ ผลที่สุ ด การเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นทีม
จะต้องสร้างความรู ้และถ่ายโอนความรู ้ระหว่างทีมให้ทวั่ ทั้งองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้
ความเข้ า ใจอย่า งแน่ชั ดของที มจะต้ องถู กส่ งผ่า นไปยั งบุ คคลและกลุ ่ มอื่ นๆ ภายในองค์ ก รด้วย
ส่งสาคัญอี กประการหนึ่งคื อ การเรี ยนรู ้ของทีมจะเน้นความสนใจไปที่ก ระบวนการในการพั ฒ นา
กาลังความสามารถของกลุม่ ให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน เพื่ อสร้างผลลัพธ์และการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้น
แก่ส มาชิ กของที มสาหรั บการเรี ยนรู ้ในระดั บ องค์กร (Organization Learning) Beeby and Booth
(2002) ได้กล่าวว่า ต้องบูรณาการการเรี ยนรู ้ในระดับบุคคล ทีมงาน การเรี ยนรู ้ของฝ่ าย/ แผนกงาน
กับการเรี ยนรู ้ภายนอกหรื อการเรี ยนรู ้ระหว่างองค์กรและกลยุทธ์ขององค์ก รเข้าด้วยกันโดย Gephart,
Marsick and Buren (1997) ยัง เสนอแนะเพิ่ มเติ มว่ า องค์ ก ารต้ องสร้ า งการเรี ยนรู ้ ให้เ กิด ขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกระดับขององค์ก ร โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ระดับบุคคลแล้วแบ่งปั นการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นใน
ระดับที่สูงขึ้ นไป ได้แก่ ทีมงานและองค์กรตามลาดับ
สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นหัวใจขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และจะเกิดผลที่ดีต่อองค์ ก าร
เมื่อองค์กรได้สร้างการเรี ยนรู ้ ให้เกิดขึ้ นในทุกระดับขององค์กร
3.2 รู ปแบบการเรี ยนรู ้
สาหรับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ น้ ันมีอ ยูด่ ้วยกันหลายแนวคิ ด
ผู ้วิจัยได้รวบรวมและนาเสนอดังนี้
Marquardt (1996) กล่ า วว่ า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ข องบุ ค คล ที มงานและองค์ ก า
ประกอบด้วย

78
1. การเรี ยนรู ้เพื่ อการปรับเปลี่ ยน (Adaptive Learning) การเรี ยนรู ้รูปแบบนี้
เกิ ด ขึ้ นเพราะบุ ค คลหรื อองค์ ก รเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ แ ละการทบทวน ( Reflection)
โดยกระบวนการในการเรี ยนรู ้ เ พื่ อปรั บตั วพิ จ ารณาจากการที่ อ งค์ ปฏิ บัติก าร โดยมุ ่ง หวั ง ไปสู ่
เป้ า หมายที่ เป็ นการปฏิ บ ัติที่มุ่งต่ อผลลัพธ์ ที่ เกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอกองค์ การ รวมทั้งมีการ
พิ จ ารณาการเปลี่ ยนแปลงที่ ส อดคล้องกับเป้ า หมายขององค์ก าร ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการปฏิ บตั ิ หรื อ
การปรับเปลี่ ยนอยูบ่ นพื้ นฐานจากผลลัพธ์
2. การเรี ยนรู ้จากการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory Learning) การเรี ยนรู ้
รู ป แบบนี้ เ กิ ดขึ้ นเมื่ อองค์ กรเรี ยนรู ้ จากการคาดการณ์ ถึงอนาคตมี หลากหลายรู ปแบบโดยวิ ธีการ
ทบทวนวิ สัยทัศน์และลงมือปฏิ บตั ิ โดยส่วนใหญ่จะมุง่ หวั งผลให้เกิดขึ้ นกับองค์กรโดยการพิ จารณา
โอกาสที่จะบรรลุ เป้ าหมายในอนาคตซึ่งเป็ นวิ ธีใช้การวางแผนเป็ นการเรี ยนรู ้ (Planning is Learning)
3. การเรี ยนรู ้ วิ ธี การเรี ยนรู ้ ( Deutero Learning หรื อ Learning How to
Learn) การเรี ยนรู ้รูปแบบนี้เป็ นการเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้หรื อเป็ นวิ ธีที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการเรี ยนรู ้
โดยการศึ กษาด้วยตนเอง หาวิ ธีคิดและใช้เหตุ ผล ศึ กษาวิ ธีการเรี ยนรู ้ต้ ังสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ
แล้วกาหนดวิ ธีการและแนวทางการเรี ยนรู ้ องค์การต้องอาศัยแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
องค์กรเพื่ อแสวงหาวิ ธีการเรี ยนรู ้
4. การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ (Action Learning) การเรี ยนรู ้รูปแบบนี้เกิดขึ้ น
จากการทางานโดยผ่านการแก้ปัญหาจริ งๆ และเน้นไปที่แสวงหาความจริ ง ตลอดจนดาเนินการหา
แนวทางการแก้ปัญหาเพื่ อพัฒนางานไปสู ่ความสาเร็จ ซึ่ งมีผลดี ต่อการพัฒนาความรู ้ ทักษะและการ
เปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีขององค์การ นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ ยงั ทาให้สมาชิกขององค์กร
เรี ยนรู ้ ได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ประสิ ทธิ ผล อี กทั้งยัง สามารถประเมิ น และแก้ปั ญหายากๆ
ในชี วิตจริ งได้เป็ นอย่างดี
Marquardt (2002) ยังได้เสนอแนะเพิ่ มเติ มว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ขององค์กรแต่ ล ะ
ประเภทมิอาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด บุคคล ทีม องค์ก รอาจใช้ความรู ้มากกว่าหนึ่งประเภทไป
พร้อมๆ กันได้ และหากนาการเรี ยนรู ้เพื่อการปรับเปลี่ยน (Adaptive Learning) กับการเรี ยนรู ้จากการ
คาดการณ์อนาคต (Anticipatory Learning) มาเปรี ยบเทียบกันจะพบว่า การเรี ยนรู ้เพื่อการปรับเปลี่ยน
(Adaptive Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ เพื่ อจั ดการกับปั ญหาความยากลาบากแต่การเรี ยนรู ้ จากการ
คาดการณ์อนาคต (Anticipatory Learning) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบสร้างเสริ มและสร้างสรรค์ต่อ
การเรี ยนรู ้ขององค์การ ซึ่ งมีผลทาให้องค์ก รมีศักยภาพอย่างยิ่ง เพราะสมาชิ กขององค์การจะต้อ ง
วิ เ คราะห์ ไตร่ ต รอง มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กี่ ยวกับ การเรี ยนรู ้ ข องสมาชิ ก ในเชิ ง รุ กมากยิ่ งขึ้ น
นอกจากนี้ นักวิ ชาการชาวไทย เช่น วิ ชัย วงษ์ใหญ่ (2542) ยังได้กล่าวถึ งการเรี ยนรู ้ในองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ว่ามี 2 รู ปแบบ คื อ
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1. การเรี ยนรู ้แบบวงเดี ยว (Single Loop Learning)
การเรี ยนรู ้แบบวงเดี ยวมีลักษณะการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้ นแก่องค์กรเมื่อท างาน
บรรลุ ผลที่ต้องการ หากไม่สอดคล้องจะนาไปสู ่การปรับปรุ งแก้ไขและพฤติ กรรมปฏิ บตั ิ การเรี ยนรู ้
แบบวงเดี ยวมีลักษณะเป็ นการปรับตัว (Adaptive Learning) อันเป็ นขั้นตอนแรกขององค์กร แห่ง
การเรี ยนรู ้
2. การเรี ยนรู ้แบบสองวง (Double Loop Leaening)
การเรี ยนรู ้แบบสองวงมี ลักษณะของการประเมิ นทบทวนวัตถุ ประสงค์
ความเชื่ อค่านิยมขององค์ก ารเพื่อเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ก ร การแสวงหาวิ ธีการเรี ยนรู ้ใหม่โดย
มุง่ หมายสิ่ งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้ นในองค์การ มีลักษณะเป็ นการคิ ดมุง่ อนาตคมากกว่าจะย้อนกลับสู ่อดี ต
องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ จ ะบรรลุ ผลได้ ต้ องมี บุค ลากรที่ ใช้ ความคิ ด สร้ างสรรค์ อยู ่เสมอในขณะ
ปฏิ บตั ิ งานกับองค์ก รอันจะนามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงองค์การไปในทางที่ดีข้ ึ น
Skyme (2000) ยังได้เสนอรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ไว้ 4 รู ปแบบ คื อ
1. การเรี ยนรู ้ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ
2. การเรี ยนรู ้งานใหม่เพื่ อเชื่ องโยงไปสู ่สถานการณ์อื่น (Learning New Job Skill)
3. การเรี ยนรู ้เพื่ อการปรับตัว (Learning to Adapt)
4. การเรี ยนรู ้วิธีที่จะเรี ยนรู ้ (Learning to Learn)
สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ภายในองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั นอกจากเกิดขึ้ นได้ในหลายๆ
ระดับแล้วในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ยงั มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกันไปโดยองค์การควรใช้ การ
เรี ยนรู ้หลายๆ รู ปแบบเพื่ อเพิ่ มสมรรถนะและเสริ มสร้างขี ดความสามารถให้กบั สมาชิ กในองค์การ
3.3 วิ นยั ในการเรี ยนรู ้
Senge (1990) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องละเอี ยดอ่อนไม่ใช่ตั ว แบบที่
สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที ดังนั้น จึ งเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับผู ้ที่จะนาแนวคิ ดองค์การแห่งกรเรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิ นยั 5 ประการให้ถ่องแท้เสี ยก่อน มิฉะนั้นจะเป็ นการนา
รู ปแบบมาใช้โดยปราศจากหัวใจขององค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ และเนื่องจากผู ้ วิจัยได้สรุ ปความหมาย
ของวิ นยั ทั้ง 5 ประการไว้ในหัวข้อแนวคิ ดพื้ นฐานในการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้แล้ว ดังนั้นใน
ส่ ว นนี้ จึ ง เป็ นการสรุ ป แนวคิ ด เกี่ ยวกับ การเสริ มสร้ า งวิ นัยในการเรี ยนรู ้ ท้ ัง 5 ประการ โดยมี
รายละเอี ยดดังต่อไปนี้ (Senge, 1990; Senge et al.1994 and Senge et al.,2000)
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1. ความรอบรู ้ส่วนตน (Personal Mastery)
องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ จ ะเติ บ โตและเรี ยนรู ้ ไ ด้ เ มื่ อ บุ ค คลได้ เ รี ยนรู ้ และนา
ความสามารถของตนมาใช้องค์การจึงต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนในทิศทาง
ที่ถูกต้องและจะส่งผลต่อคุ ณภาพขององค์ก รในที่สุด (Butcher et al.,2001) การสร้างความรอบรู ้น้ ัน
จะต้องสร้างให้สมาชิ กในองค์กรแต่ละบุคคลทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านโดยอาศัย
การพัฒนาบุคลากรที่สาคัญคื อ บุคลากรต้องพัฒนาตนเอง ตระหนักและรับผิ ดชอบต่อภารกิจที่ได้รบั
มอบหมาย โรงเรี ยนและส านักงานต้ องส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกคนได้รับการพัฒนา (ปั ญญา
แก้วกียูร,2546)
2. การพัฒนาแบบแผนความคิ ด (Mental Models)
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้ นได้น้ นั องค์การต้องสนับสนุนและปรับแบบแผน
ความคิ ด ของบุ คลากรให้มีความรู ้ ความเข้ าใจไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ทั้ง นี้ เ พื่ อให้ บุค ลากรพัฒนา
องค์การไปสู ่จุดมุง่ หมายที่ต้ ังไว้ (จาเรี ยง วัยวัฒน์ และเบญจมาศ อ่ าพันธุ ์,2540)
3. การสร้างวิ สัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จะต้องเป็ นองค์การที่สมาชิ กทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์
ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์กร ดังนั้น การกาหนดวิ สยั ทัศน์ควรดาเนินการด้วยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ าย (ปั ญญา แก้วกีรยูร,2546)
4. การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning)
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยพลัง 2 ส่วน คื อพลังความสามารถเฉพาะตัวของ
สมาชิ ก องค์ ก รกับพลั ง กลุ ่ มที่ เ กิ ด จากการเสริ มแรงในการเรี ยนรู ้ เ ป็ นที ม และท างานเป็ นที ม
(วิ จ ารณ์ พาณิ ช,2545) โดยใช้ ความรู ้และความคิ ด ของสมาชิ กในกลุ ่มมาแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น
เพื่ อพัฒนาความรู ้ความสามารถ ของทีมให้เกิดขึ้ น การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมจะเกิดขึ้ นได้กต็ ่อเมื่ อ มี
การรวมพลังของสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ร่วมกัน (แอยเมอร์คาเตอร์,2544) Senge
et al.(2006) อธิ บายว่า วิ ถีทางในการฝึ กฝนสร้างการเรี ยนรู ้ ของที มที่ดี และคุ ้ มค่า นั้นสามารถท าได้
โดยผ่ า นการสนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ของผู ้คน
ในองค์ กร ดั ง นั้น การพัฒนาทีมงานจึ งเป็ นเรื่ องใหญ่และมี ความสาคัญที่ ผู้บริ หารและครู อาจารย์
โดยต้องมีการสร้างความตระหนักและเสริ มสร้างให้มีพลังเมื่อมี พลังร่วมกันในทิศทางที่ตรงกันย่อม
เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ และผลักดันให้โรงเรี ยนหรื อสานักงานไปสู ่เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ปั ญญา
แก้วกียูร.2546)
5. การคิ ดเชิ งระบบ (Systems Thinking)
ผู ้นาต้องมุง่ พัฒนาองค์ก รแบบรวมๆ ไม่แยกส่วน พิ จารณาความเป็ นไปขององค์กร
อย่า งเป็ นระบบ นอกจากนี้ Wallace,Engel and Mooney (1997) กล่ า วว่าสมาชิ กในองค์ก รแห่งการ
เรี ยนรู ้โดยเฉพาะโรงเรี ยนต้องได้รับแรงจู งใจให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนใหญ่
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(The Part to the Whole) โดยพิ จารณาว่าองค์ประกอบในแต่ละส่วนจะมีผ ลกระทบต่อองค์ประกอบ
อื่ นขององค์กร นอกจากนี้ การคิ ดเชิ งระบบยังเป็ นการนาไปสู ่ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรใน
การปฏิ บตั ิ งานสู ่เป้ าหมายขององค์ก รได้ ดังที่ ปั ญญา แก้วกียูร (2546) อธิ บายว่า การคิ ดเป็ นระบบ
ของคณะครู และบุ คลากรในโรงเรี ยนจะช่วยกันผลักดั นและพัฒ นาวิ สั ยทัศน์ท าให้โรงเรี ยนเป็ น
สถาบันที่พัฒนาคุ ณภาพผู ้เรี ยนให้มีคุณภาพมี มาตรฐานสู ง และนาไปสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้น แสดงให้ เ ห็ นว่ า วิ นัย 5 ประการตามแนวคิ ด ของ Senge
มีความสาคัญต่อการนาไปบริ หารองค์ก รที่ต้องการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนั้น องค์กรจะต้อง
สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ ายหรื อสมาชิ กในองค์การทุกระดับมีวิ นยั 5 ประการ เพราะเมื่อผสมผสาน
วิ นยั 5 ประการเข้าด้วยกันอย่างดี แล้วจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร
(Senge, 1990; Senge et al.,1994; Senge et al.,2000 and Marquardt,1996; Senge, 2006)
4. องค์ ป ระกอบด้ านการจั ดการความรู้
โลกปั จจุ บนั ถื อว่าเป็ นโลกยุคสังคมฐานความรู ้ (Knowledge – Based Society) ความรู ้จึงเป็ น
สิ นทรัพย์ที่มีค่า อี กทั้งยังเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีความเจริ ญเติ บโตและมัง่ คัง่ ดังที่
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า ยิ่งองค์กรมีความรู ้มากขึ้ นเท่าใด ก็ยิ่งสามารถเรี ยนรู ้
ในสิ่ งใหม่ๆ ได้มากขึ้ นเท่านั้น เมื่อเรี ยนรู ้ได้มากก็ยิ่งสร้างความรู ้ใหม่ได้มาก และเมื่อนาความรู ้เก่า
และความรู ้ใหม่มาบูรณาการกันเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ก็จ ะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์กบั องค์กร Petridies
and Lipshit (2002) เสนอว่า เพื่ อเป็ นการเตรี ยมตัวพัฒนาไปสู ่ยุคข่าวสารสถานศึ กษาสามารถนาการ
จัดการความรู ้มาใช้สนับสนุนการบริ หารการศึ กษา สนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ที่ (Rawley,1999) แนะนาว่ า สั ง คมแห่ ง ความรู ้ (Knowledge – Based Society) องค์ ก รที่ ประสบ
ความสาเร็จได้ ต้องสามารถพิ จารณาสร้างสรรค์และเห็นคุ ณค่าของทุนความรู ้ (Rawley,1999)
Marquardt (2002) ก็ได้ ก ล่ า วไว้ เ ช่ นเดี ยวกันว่ า ความรู ้ เ ป็ นสิ่ ง ส าคั ญ มาก เพราะความรู ้
เปรี ยบเสมือนพลังงานขององค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ที่จะสร้างความเจริ ญเติ บโตให้แ ก่องค์กรต่อไป
นอกจากนี้ Liebowitz and Beckman (1998) ยัง อธิ บ ายเพิ่ มเติ มถึ ง ลาดับ ขั้ นของความรู ้ว่า
หมายถึ งข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู ้ (Knowledge) ความชานาญ (Expertise) และ
ความสามารถ (Capability) ซึ่ งความรู ้ แ ต่ละอย่างไม่ได้คุณค่าเท่าเที ยมกันยิ่ งความรู ้ น้ ันมีลาดับสู ง
เท่าไหร่ ความรู ้น้ นั ก็ยิ่งมีความหมาย มีคุณค่าต่อองค์การมากขึ้ นเท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 4
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ความสามารถ (Capability)
ความชานาญ (Expertise)
ความรู ้ (Knowledge)
สารสนเทศ (Information)
ข้อมูล (Data)
รูป ภาพที่ 4 ลาดับขั้นของความรู ้
ที่มา : Liebowitz and Beckman (1998) Marquardt (2002)
จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ ว่า ความรู ้มีความสาคัญต่อองค์กรมาก ดังนั้น องค์กรจึ งมีความ
จาเป็ นที่ต้องมีกระบวนการที่เป็ นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ถ่ายทอดแบ่งปัน
และใช้ความรู ้ซ้ ึ งกระบวนการดังกล่าวเรี ยกว่า การจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
(Davenport and Prusak,1998)
Marquardt (1996) ได้แบ่งกระบวนการจัดการความรู ้ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การแสวงหาความรู ้ (Knowledge Acquisition) เป็ นกระบวนการที่องค์ก รนามา
ปฏิ บัติ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ โดยองค์กรสามารถแสวงหาความรู ้ ได้ท้ ังจากแหล่งความรู ้ภ ายนอก
องค์การและแหล่งความรู ้ภายในองค์การ ซึ่ งอธิ บายได้ดังนี้
1.1 การแสวงหาความรู ้ จากแหล่งความรู ้ภายนอกองค์ก ร (External Collection of
Knowledge) ปั จ จุ บันอยู ่ในช่ ว งของการเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว องค์ ก ารจะต้อ งม องออกไป
ข้ า งนอกเพื่ อรั บแนวความคิ ดใหม่ๆ มาปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ งานอย่างด้วยวิ ธีการต่างๆ เช่ น การใช้
มาตรฐานเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การจ้างที่ปรึ กษาจากภายนอก การศึ กษาข้อมูลจากสื่ อต่างๆ
ทั้งทางหนังสื อพิมพ์ บทความ วิ ทยุ โทรทัศน์ Internet รวมทั้งการติ ดตามข้อมูลข่าวสารจากลู กค้าหรือ
คู ่ แข่ ง การตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ สั ง คม เทคโนโลยี และการให้ความร่ วมมือกับ
องค์การอื่ นๆ เพื่ อหาพันธมิตรทางธุ รกิจ เป็ นต้น นอกจากนี้ Marquardt (1996) ยังอธิ บายเพิ่ มเติ มถึ ง
การใช้ มาตรฐานเปรี ยบเที ยบ (Benchmarking) ว่ า เป็ นการศึ กษาเปรี ยบเที ยบและสังเกตในมุมมอง
ที่กว้างออกไปถึ งวิ ธีการปฏิ บตั ิ ที่ดีขององค์การอื่ นๆ ซึ่ งหมายความรวมถึ ง คู ่แข่งและคู ่ค้าเพื่ อนามา
พัฒนา ปรับปรุ งองค์การให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงได้อีกด้วย
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1.2 การแสวงหาความรู ้ จากแหล่งความรู ้ ภายในองค์ ก ร (Internal Collection of
Knowledge) เป็ นการแสวงหาความรู ้จากส่วนต่างๆ ภายในองค์ก ร ซึ่ งนับว่าเป็ นวิ ธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
ให้เกิดความร่วมมือได้ องค์กรสามารถแสวงหาความรู ้ภายในองค์ก รโดยการสร้างโอกาสให้บุคลากร
จากทุกส่วน ทุกแผนกสามารถถ่ายโอน แลกเปลี่ ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกันได้อย่างไรก็ตาม การแสวงหา
ความรู ้ บางครั้งไม่ได้เกิดขึ้ นโดยจงใจ แต่ความรู ้หรื อการเรี ยนรู ้หลายๆ เรื่ องอาจเกิดขึ้ นได้โดยบังเอิ ญ
สรุ ปได้ ว่ า องค์ก รควรส่ งเสริ มให้บุ คลากรแสวงหาความรู ้ โดยใช้ท้ ัง 2 วิ ธี คื อ จากแหล่ง
ความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร และควรใช้วิธีการแสวงหาความรู ้อย่างหลากหลาย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู ้ (Knowledge Creation) เป็ นกระบวนการที่บุคคลทีมงานและ
องค์กรได้สร้างความรู ้ข้ ึ นมาเพื่ อปรับ ปรุ งการปฏิ บตั ิ งานหรื อเพื่ อพัฒ นาศักยภาพของตนให้ สู ง ขึ้ น
ภายใต้ ค วามเชื่ อว่า ทุ กคนเป็ นผู ้สร้ า งความรู ้ ใหม่ได้ ดั ง นั้น การสร้ า งความรู ้ ข องผู ้ค นในองค์ก ร
จึ งสามารถเกิดขึ้ นได้กบั พนักงานในทุกส่วนขององค์การ Nonaka (1991 อ้างถึ งใน Marquardt, 2002)
ได้แบ่งรู ปแบบของการสร้างความรู ้ไว้ 4 รู ปแบบที่เกิดขึ้ นจากองค์ความรู ้ 2 ประเภท คื อ ความรู ้ที่ติด
ตั ว บุ ค คล (Tacit Knowledge) กับความรู ้ ที่เห็นชัดแจ้ง (Explicit Knowlegde) หมายถึ ง รู ปแบบของ
องค์ความรู ้ที่มีลักษณะเป็ นทางการสามารถมองเห็นได้ รวมทั้งมีระบบและง่ายต่อการถ่า ยทอดให้
ผู ้อื่นทราบ จากองค์ความรู ้ 2 ประเภทนั้นมีวิธีการสร้างความรู ้ได้ 4 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 การสร้างความรู ้ในตน (Tacit to Tacit Creation of Knowledge) เป็ นทักษะความ
ชานาญที่เกิดขึ้ นภายในตัวบุคคลและยากที่จะอธิ บายให้คนอื่ นเข้าใจ แต่สามารถถู กส่งหรื อถ่ายทอด
ไปยังอี กคนหนึ่งโดยการฝึ กหัดงานด้ว ยกัน หรื อการทดลองปฏิ บตั ิ จริ งเพื่ อให้เกิดทักษะเฉพาะตน
ความรู ้แบบนี้จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนนักและยากที่จะถ่ายทอดให้ทวั่ ทั้งองค์การ
2.2 การสร้ า งความรู ้ ที่ชั ด แจ้ ง สู ่ ค วามรู ้ ที่เ ห็ นชั ด แจ้ ง แล้ ว ( Explicit to Explicit
Knowledge) ความรู ้ประเภทนี้เกิดจากการรวมและสังเคราะห์ความรู ้ ที่มีอ ยูแ่ ล้ว และมีความชั ด เจน
ตลอดจนเป็ นระบบที่สามารถถ่ายทอดได้งา่ ย สามารถอธิ บายและเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ที่ถา่ ยทอดไปได้
ทัว่ ทั้งองค์การ อย่างไรก็ตาม การสร้างความรู ้แบบนี้ยงั มีข้อจากัด เพราะเป็ นการมุง่ เน้นเฉพาะความรู ้
ที่มีอยูแ่ ล้ว
2.3 การสร้างความรู ้จากความรู ้ที่มีอยูแ่ ล้วในตนไปสู ่ความรู ้ที่เห็นชัดแจ้ง (Explicit
to Tacit Creation of Knowledge) เป็ นการสร้างความรู ้ที่เกิดขึ้ นเมื่อบุคคลในองค์การต่างเข้าใจและได้
เรี ยนรู ้ในองค์ความรู ้แบบชัดแจ้ง หรื อเรี ยนรู ้จากกระบวนการต่างๆ ที่ปฏิ บตั ิ กนั มา แล้วนาความรู ้ที่
เห็นชัดแจ้งแล้วและเพิ่ มความรู ้ภายในตนเข้าไปพัฒนาด้วยทักษะเฉพาะตนเอง แล้วจึ งสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ และสามารถแบ่งปั นได้ท้ งั องค์กรด้วยการสังเกตและปฏิ บตั ิ จริ งเท่านั้น
2.4 การสร้ า งความรู ้ จ ากที่เ ห็นชั ดแจ้ งแล้ว ไปสู ่ค วามรู ้ ในตน ( Tracit to Explicit
Creation of Knowledge) เป็ นการสร้างความรู ้ที่เกิดขึ้ นเมื่อความรู ้ที่ผู้เรี ยนมีอยู ่แล้วนามาพัฒ นาด้ ว ย
ทักษะเฉพาะตัวของเขาเองจนเกิดเป็ นความรู ้ที่ติดตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และก่อให้เกิดเป็ น
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ความรู ้ใหม่ที่สามารถถ่ายทอดไปได้ทวั่ ถึ งทั้งองค์การ Marquardt (1996) ยังกล่าวเสริ มว่า การสร้าง
ความรู ้ภายในองค์ก รนั้น สามารถสร้างโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ
(Action Learning) การแก้ไขปั ญ หาอย่า งเป็ นระบบ (Systematic Problem Solving) การทดลอง
(Experimentation) และการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ในอดี ต สอดคล้องกับที่ Newman and Conrad
(1996) กล่าวว่า การสร้างความรู ้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรั บเอาความรู ้เข้ามาอยู ่ใน
ระบบ ซึ่ งหมายความรวมถึ งการพัฒ นาความรู ้ การคิ ด ค้นและการรั บความรู ้ ใหม่ๆ ซึ่ งต้ อ งเป็ น
กระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งและใช้ วิ ธีก ารที่ ห ลากหลาย ขั้ นตอนที่ 3 การถ่ า ยโอนและใช้ ค วามรู ้
(Knowledge Transfer and Utilization) เป็ นกระบวนการที่บุคคล กลุ ่ม หรื อองค์การถ่ายโอน และใช้
ความรู ้ ให้เกิดประโยชน์หรื อกล่าวอี ก นัยหนึ่ งได้ว่าเป็ นกระบวนการที่ บุคคล กลุ ่ ม แผนงาน หรื อ
หน่ว ยงานย่อ ยได้ รับอิ ทธิ พ ลจากประสบการณ์ ข องบุ ค คลอื่ นหรื อ กลุ ่ มอื่ น ( Argote et al.,2000)
สาหรับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั การถ่ายโอนความรู ้เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นและ จะขาดเสี ยไม่ได้
และความรู ้น้ นั ควรได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทัว่ ทั้งองค์กรทั้งนี้โดยอาศัยกลไก
ในการทางาน การใช้อิเล็กทรอนิกส์ การมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการถ่ายโอนสามารถเกิดขึ้น
ได้ ท้ ัง โดยตั้ งใจและไม่ได้ต้ ังใจ กล่ าวคื อ การถ่ายโอนความรู ้โดยตั้งใจ ได้ แ ก่การสื่ อสารเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น บันทึกข้อความ จดหมาย รายงาน การติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์หรื ออาจเป็ นการให้
การศึ กษาและฝึ กอบรม การประชุ มภายใน (Internal Conference) การบรรยายสรุ ป การทัศนศึ กษา
การหมุ นเวี ยนเปลี่ ยนงาน การใช้ ระบบพี่ เลี้ ยง ส่ ว นการถ่ายโอนความรู ้โดยไม่ต้ ังใจ ได้ แ ก่ การที่
ความรู ้ถูกถ่ายโอนไปยังแผนกหรื อฝ่ ายอื่ นๆ ขององค์การ โดยไม่ได้มีการวางแผนกันไว้ลว่ งหน้า เช่น
อาจเป็ นเรื่ อ งเล่า ขานหรื อ ต านาน (Marquardt, 1996) กลุ ่ มท างานเครื อ ข่ ายที่ ไม่ได้ เ ป็ นทางการ
Newman and Conrad (1999) ได้กล่าวไว้เช่นเดี ยวกันว่า การถ่ายโอนความรู ้เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อ ง
กับ การกระจายความรู ้จากบุคคล จากที มงาน ไปยังอี กบุ คคลหรื อทีมงานอื่ นๆ หมายความรวมถึ ง
การสื่ อสารการแปลความหมาย การสนทนา การสอน การฝึ กอบรม การกลั่นกรองและการแสดงออก
ให้เห็นความรู ้ การใช้ความรู ้รวมถึ งกิจกรรมและเหตุ การณ์ต่างๆ ที่เชื่ อมโยงกับการใช้ความรู ้ ข อง
บุคลากร ทีมงานและองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอี กหลายๆ อย่างที่เป็ น
อุ ปสรรคต่อการถ่ายโอนความรู ้ในองค์การ เชื่ อเรื่ องของค่าใช้จ่ายความสามารถหรื อขี ดจากัดในการ
เรี ยนรู ้ของผู ้รับโอนความรู ้ หรื อบางทีอาจเป็ นข้อมู ลที่ช้ าเกิ นไปข้ อมู ลที่ถู กบิ ดเบือนทั้งโดยจงใจและ
ไม่จงใจ เป็ นต้น
ขั้ นตอนที่ 4 การจั ด เก็ บ ความรู ้ แ ละน ามาใช้ ใ หม่ (Knowledge Storage and Retrieval)
เป็ นกระบวนการที่นาความรู ้ ที่ได้มาหรื อสร้ างขึ้ นโดยจัดเก็บ เพื่ อสะดวกในการนากลับมาใช้ใหม่
โดยองค์กรต้องทาการศึ กษาว่า องค์ความรู ้ใดที่มีความสาคัญควรค่าแก่การเก็บรักษาเพื่ อให้ง่ า ยต่ อ
การสื บค้นและสามารถนามาใช้ใหม่ได้เมื่อต้องการ Marquardt (1996) กล่าวว่า การจัดเก็บความรู ้ทดี่ ี
ควรมี ก าหนดโครงสร้ างและเก็บให้เป็ นระบบเพื่ อหาง่ายและส่ งมอบได้อย่างถู กต้องและรวดเร็ว
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มีการแบ่งแยกข้อมูลความรู ้ออกเป็ นชุ ดๆ เช่น ข้อเท็จจริ ง นโยบาย แผนงาน ซึ่ งอยูบ่ นพื้ นฐานของ
ความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ ตลอดจนมีการจัดหมวดหมูเ่ พื่ อสามารถส่งมอบให้ผู้ใ ช้ได้อย่างชัดแจ้งและ
รัดกุ ม การจัดระบบข้อมูลควรคานึงถึ ง ความต้องการและวัตถุ ประสงค์ของงาน ความเชี่ ยวชาญของ
ผู ้ ใช้ หน้า ที่ การใช้ ข้ อ มู ลต าแหน่งการจัดเก็บ และเพื่ อ ความสะดวกในการนากลั บมาใช้ ใหม่ได้
อย่างสะดวก จึ งควรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น คอมพิ วเตอร์ หรื อระบบเทคโนโลยีเครื อข่ายข้อมูล
สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดเก็บความรู ้ส รุ ปได้ว่า ในการจัดเก็บความรู ้ต้องมีการสร้ า ง
ระบบในการจัดเก็บโดยคานึงถึ งความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้ วัตถุ ประสงค์ของงาน ความเชี่ ยวชาญของ
ผู ้ ใช้ การใช้ ประโยชน์จากข้อมู ลและสถานที่ในการเก็บ รัก ษาข้ อมู ลนอกจากขั้นตอนการจัดการ
ความรู ้ 4 ขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น Marquardt (2002) ยังได้เพิ่ มเติ มขั้นตอนในการจัดการ
ความรู ้อีก 2 ขั้นตอนในภายหลัง คื อ ขั้นตอนการวิ เคราะห์และการทาเหมืองความรู ้ และขั้นตอนการ
ประยุกต์ใช้ และการให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรงในตัวแบบเชิ งระบบของการจัดการความรู ้ด้วยรวมเป็ น
6 ขั้ นตอน ซึ่ งการวิ เคราะห์แ ละการท าเหมื องความรู ้ (Analysis and Data Mining) เป็ นเครื่ อ งมือ
ในการวิ เคราะห์ที่ ทาให้อ งค์กรสามารถเข้าใจความหมายที่ มีอ ยู ่ ท าให้ บุคคลสามารถจั ดเก็บและ
กลั่ นกรองดึ งเอาข้อมู ลมาใช้ ในการพัฒ นากลยุ ทธ์ขององค์ก ร ส่ ว นการประยุ กต์ใช้ และการทาให้
ข้ อ มู ล ถู ก ต้องเที่ ยงตรง (Application and Validation) เป็ นการนาเอาความรู ้และประสบการณ์ของ
องค์กรมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่องโดยนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประยุกต์ความรู ้
ให้ มากยิ่ ง ขึ้ นองค์ ก รจะเรี ยนรู ้ ได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผ ล เมื่ อ ด าเนิ นการตาม
กระบวนการทั้ง 6 ขั้ นตอนอย่า งต่ อเนื่ องซึ่ งไม่จ าเป็ นจะต้อ งเกิ ดขึ้ นตามลาดับ หรื อ กล่ า วได้ว่า
การจัดการความรู ้ในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็ นอิ สระต่อกันนักวิ ชาการคนอื่ นๆ เช่น Senge, Zannes and
Pase (2002 cited in Crawford, 2003) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนในการจัดการความรู ้ว่ามี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การได้มาซึ่ งความรู ้ (Capturing Knowledge) เป็ นวิ ธีการได้มาซึ่ งความรู ้
2. การจัดเก็บความรู ้ (Storing Knowledge) นาความรู ้ที่ได้มาจัดเก็บในรู ปฐานข้อมูล
หรื อรู ปแบบอื่ นๆ
3. จั ด ระบบข้ อ มู ล ( Processing Knowledge) การพิ จารณากลั่ น กรองความรู ้
เปรี ยบเทียบความรู ้ วิ เคราะห์ แบ่งแยกประเภทความรู ้
4. การแบ่งปั นความรู ้ (Sharing Knowledge) การถ่ายทอดความรู ้ผ่านระบบข้ อ มู ล
ข่าวสารหรื อผ่านการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. การใช้ ความรู ้ (Using Knowledge) ใช้ ในการแก้ปัญหาและนามาปฏิ บตั ิ เพื่ อให้
บรรลุ วัตถุ ประสงค์ขององค์การ
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5. องค์ ป ระกอบด้ านเทคโนโลยี
ทิศทางของโลกในศตวรรษที่ 21 ทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือสาคั ญ ในการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายทัว่ โลก เช่นเดี ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบหลัก อี ก
องค์ประกอบหนึ่ง ซึ่ งหากองค์ก รมีความเข้าใจและรู ้วิธีใช้เทคโนโลยี มาเพิ่ มความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ ข ององค์ ก รแล้ ว ก็จ ะท าให้ ได้ เปรี ยบทางการแข่ งขั นมากกว่ าองค์ ก รที่ ยัง ใช้ วิธีก ารเดิ มๆ
โดยที่ Marquardt (2002) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี ที่ใช้ในองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ น้ นั จะประกอบด้วย
เครื อข่ายทางเทคโนโลยีที่ประสมประสานและจะเป็ นเครื่ องมือที่ จะทาให้สมาชิ กในองค์ก รสามารถ
เข้าถึ ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเรี ยนรู ้กนั ได้ โดยเทคโนโลยีจะเป็ นตัวสนับสนุนองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ใน 2 มิติหลักๆ ดังนี้
มิติที่ 1 เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู ้ เป็ นการนาคอมพิ วเตอร์มาใช้ในการ
รวบรวมใส่รหัส ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้
มิ ติ ที่ 2 เทคโนโลยี สาหรับ การเพิ่ มความเร็ว และคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ เป็ นการใช้
เทคโนโลยีและสื่ อต่างๆ เช่น วี ดีทศั น์ โสตทัศน์และการฝึ กอบรมที่มีการใช้สื่อผสมบนคอมพิ วเตอร์
เพื่ อส่งต่อและแบ่งปั นความรู ้ รวมถึ งทักษะต่างๆ ได้ในทุกที่ทุกเวลาการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ อการ
เรี ยนรู ้น้ นั ปั จจุ บนั กาลังเป็ นที่นิยมกันอย่างมาก ทั้งนี้นอกจากเทคโนโลยีช่วยให้การเรี ยนรู ้มีคุณภาพ
มีความเหมาะสม และรวดเร็วซึ่ ง Marquardt (2002) ได้กล่าวถึ งข้อดี ของการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ อ
การเรี ยนรู ้ไว้ดังนี้
1. บุคลากรสามารถเรี ยนรู ้ในเวลาที่ต้องการความรู ้น้ นั
2. ผู ้เรี ยนมีอิสระ และสามารถควบคุ มการเรี ยนรู ้ได้ด้วยตนเอง
3. ความเร็วและความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีทาให้พนักงานมีความกระตื อรื อร้น
4. ผู ้เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ไม่ว่าจะอยูไ่ กลแค่ไหนก็ตาม
5. เทคโนโลยีบางอย่างเปิ ดโอกาสให้ผู้เรี ยนสามารถลงมือปฏิบตั ิ หรื อมีปฏิ สมั พันธ์กบั ผู ้สอน
หรื อผู ้อื่นได้โดยตรง
6. ผู ้เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากข้อมูลหรื อเนื้อหาเดี ยวกัน
7. เทคโนโลยีที่หลากหลายทาให้องค์การสามารถผลิตโปรแกรมการเรี ยนให้ตรงกับรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ของผู ้เรี ยนได้
8. องค์การสามารถนาเทคโนโลยี ที่หลากหลายมาใช้เพื่ อการเรี ยนรู ้ และสรรหาให้ ต รงกับ
ความสนใจของผู ้เรี ยนได้
9. การเรี ยนรู ้บางอย่างด้วยการใช้เทคโนโลยีมีความปลอดภัย ยืดหยุน่ ตลอดจนทาให้ผู้เรี ยน
รู ้สึกเสมือนจริ งได้
10. องค์การสามารถปรับข้อมูลให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลาและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ
11. ผู ้เรี ยนรู ้สามารถเข้าสู ่ระบบและเรี ยกข้อมูลมาใช้มากน้อยได้ตามเท่าที่ต้องการ
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12. ช่วยองค์การประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเรี ยนรู ้และเวลาเดิ นทาง
Marquardt (2002) ยังเสนอแนะว่า องค์ก รที่ต้องการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ อการเรี ยนรู ้ น้ ัน
ควรพิ จารณาดาเนินการ ดังนี้
1. กระตุ ้นและส่งเสริ มให้บุคลากรมีความสามารถที่จะเข้าถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พั ฒ นาสื่ อทางเทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้ อยูเ่ สมอ เพื่ อจะใช้เป็ นทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สร้างหรื อขยายการสอน ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่ อการค้ นคว้าและรวบรวมความรู ้ ความคิ ดทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ
5. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ ่ม
6. สร้างความตระหนักและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมให้กบั บุคลากร และสนับสนุนให้มีการ
นาเทคโนโลยีอย่างเต็มที่
7. วางแผนและพั ฒนาระบบการเรี ยนรู ้ โดยประสานเทคโนโลยี การฝึ กสอน และการ
ปฏิ บตั ิ งานจริ งให้เป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน
8. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่ อใช้ในการสนับสนุนบุคลากรและการเรี ยนรู ้
9. นา Intranet ไปใช้ในการฝึ กอบรมซึ่ งจะทาให้บุคลากรได้เรี ยนรู ้จากฐานข้อมูลเดี ยวกันได้
ทุกเวลาที่ต้องการ
10. เพิ่ มความสามารถและความเป็ นผู ้นาในการใช้เทคโนโลยี ให้กบั ฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู ่ก ันไป เห็นได้ว่า การนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้จะทาให้
องค์ ก ารสร้า งกลยุ ท ธ์ ใหม่ๆ เพื่ อ การเรี ยนรู ้ แ บบทัว่ ทั้งองค์ กรจากที่ กล่ าวมาข้ างต้ นจะเห็ นได้ว่า
องค์ประกอบหลักทั้ง 5 ด้าน มีความสาคัญต่อการนาไปบริ หารโรงเรี ยนเพื่ อมุง่ สู ่การเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าวล้วนมีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์และส่งผลซึ่ งกันและกัน อี กทั้งยัง
เป็ นกลไกที่ช่วยกันขับเคลื่ อนและทาให้ โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ตลอดจนเป็ นองค์การทีม่ ี
ประสิ ทธิ ภาพพร้อมที่จะตอบสนองต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้ นมาอี กด้วย
ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญอี กสิ่ งหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการนาพาโรงเรี ยนไปสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรูก้ ็
คื อ บุคลากรในโรงเรี ยนจะต้องรับผิ ดชอบในการสร้างองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นในโรงเรี ยน
ของตนดังนั้น การบริ หารเพื่ อมุง่ สู ่การเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนจึ งเป็ นการประสาน
องค์ประกอบหลักที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยต่างๆ เพื่ อให้บรรลุ ตามจุ ดมุง่ หมายของการ
เป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ โดยมี ก ารด าเนิ นงาน และพั ฒ นาอย่า งเป็ นร ะบบซึ่ งหมายรวมถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่โรงเรี ยนจัดให้มีข้ ึ น และมีลักษณะที่เป็ นการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้เพื่ อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ ท ั่ว ทั้ง โรงเรี ยน และนาความรู ้ น้ ันไปพัฒ นาศักยภาพของตนเองและโรงเรี ยนเพื่ อให้เป็ น
โรงเรี ยนที่มีคุณภาพอันจะส่งผลต่อคุ ณภาพของผู ้เรี ยนต่อไป
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3.2 ตัวบ่ งชี ้ลั กษณะของโรงเรียนที่เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ หมายถึ ง สิ่ งที่นามาวัด หรื อชี้ ให้เห็นคุ ณลักษณะ สภาพการณ์ของสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา
ในช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงภาวะหรื อ สภาพการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นหรื อ เปลี่ ยนแปลงไป
(สุ รพงศ์ เอื้ อศิ ริพรฤทธิ์ ,2547) โดยอาจมี ค าที่ ใช้ในความหมายเดี ยวกับ ค าว่าตั วบ่งชี้ ได้ หลายคา
เช่ นดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด เครื่ อ งชี้ วัด ส าหรั บโรงเรี ยนที่ มีลักษณะเป็ นองค์ ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ น้ ัน ได้ มีผู้
ศึ กษาวิ จัยและแสดงให้เห็นภาวะหรื อสภาพการณ์ที่เป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน โดยมี
รายละเอี ยดดังนี้ วิ โรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้กาหนดดัชนีช้ ี วัดลักษณะของโรงเรี ยนที่เป็ นองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ไว้ 13 ประการ มีรายละเอี ยด ดังนี้
1. โรงเรี ยนมีคณะครู ที่มีการคิ ดย่างเป็ นระบบ มุง่ พัฒนาโดยรวม ไม่แยกพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่ง
2. โรงเรี ยนมี คณะครู ที่มีค วามรู ้ สึกในการเป็ นเจ้ าของร่วมกัน และมี ความผู ก พันกับการ
พัฒนาในความก้าวหน้าของโรงเรี ยน
3. โรงเรี ยนมีคณะครู ที่มีความคาดหวังสู งและมีความท้าทายต่อการใช้ความสามารถเพื่ อให้
บรรลุ ความคาดหวัง
4. โรงเรี ยนมีคณะครู ที่มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความผู กพันแบะปฏิ บตั ิ ตามวิ สัยทัศน์ร่วมนั้น
5. โรงเรี ยนมีคณะครู ที่มีการเรี ยนรู ้ร่ว มกัน มีการแลกเปลี่ ยนความรู ้และประสบการณ์ โดย
ต่างเป็ น “ทรัพยากรความรู ้” ซึ่ งกันและกัน
6. โรงเรี ยนมีคณะครู ที่ได้พัฒนาขี ดความสามารถของตนเพื่ อสร้างงานและบรรลุ เป้ า หมาย
ของงานอย่างต่อเนื่อง
7. โรงเรี ยนมีคณะครู ที่ได้รับการส่งเสริ มสนับสนุนและมีการกระตุน้ ให้มีการแสดงออกด้วยแนวคิ ด
8. โรงเรี ยนมีบรรยากาศแห่งความเป็ นมิตร การยอมรับและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
9. โรงเรี ยนมี การขยายศั กยภาพเพื่ อการแก้ปัญหาและมี การสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมใหม่อย่ าง
ต่อเนื่อง
10. โรงเรี ยนมีความตระหนักในตนเองอยูเ่ สมอที่ จะแสวงหาความเป็ นไปได้ และโอกาสใหม่ ๆ
เพื่ อความเจริ ญเติ บโตก้าวหน้า
11. โรงเรี ยนได้เน้นการมีข้อมูลย้อนกลับ เน้นการสื บเสาะปั ญหาเพื่ อปรับปรุ งสภาพที่เป็ นอยู ่
12. โรงเรี ยนยึดถื อคติ ที่ว่า ความรู ้มิใช่เป็ นเพี ยงสิ่ งที่มีไว้เพื่ อการถ่ายทอดหรื อสะสมเท่านั้น
แต่เป็ นสิ่ งที่ถูกทาให้เกิดขึ้ นใหม่ได้จากกระบวนการคิ ด การมีประสบการณ์ และการรับรู ้ร่วมกันของ
คณะครู ในโรงเรี ยน
13. โรงเรี ยนได้ เ ป็ นตั ว ประสานให้ ก ระบวนการคิ ด และการเรี ย นรู ้ ข องคณะ ครู ได้
แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง
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สุ รพงศ์ เอื้ อศิ ริพรฤทธิ์ (2547) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ รวมความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ข อง
โรงเรี ยนขั้นพื้ นฐาน ในจังหวัดภาคใต้โดยจาแนกเป็ นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อ ยจาก
แนวคิ ดของนักวิ ชาการต่างๆ ไว้ดังนี้
1. ด้ านองค์ การ
1.1 โครงสร้างขององค์ก ร
ตัวบ่ งชี ้
1.1.1 มีลักษณะเป็ นแนวราบ
1.1.2 มีช่วงชั้นการบังคับบัญชาน้อย
1.1.3 มีการติ ดต่อสัมพันธ์กนั ภายในโรงเรี ยนและภายนอกโรงเรี ยน อย่างสะดวก
1.1.4 โครงสร้างของโรงเรี ยนต้องกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิ ดชอบและการ
ตัดสิ นใจแก่บุคลากรรวมถึ งผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholder)
1.2 วิ สัยทัศน์องค์การ
ตัวบ่ งชี ้
1.2.1 วิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนต้องเกิดจากผู ้นาบุคลากรของโรงเรี ยนผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยร่วมกันกาหนดขึ้ นมา
1.2.2 วิ สัยทัศน์ต้องมุง่ สร้างความเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึ น
1.2.3 วิ สัยทัศน์ต้องคานึงถึ ง ผู ้เรี ยนเป็ นอันดับแรก
1.2.4 วิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนจะต้องก่อให้เกิดความร่วมมือของสมาชิ กในโรงเรี ยนที่
จะปฏิ บตั ิ งานเพื่ อบรรลุ ตามวิ สัยทัศน์น้ นั
1.3 วัฒนธรรมองค์กร
ตัวบ่ งชี ้
1.3.1 โรงเรี ยนมีวัฒนธรรมแบบเปิ ดเผยไว้วางใจยอมรับและสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน
1.3.2 โรงเรี ยนมีค่านิยมร่วมมือกันทางานเป็ นทีม
1.3.3 โรงเรี ยนส่งเสริ มการคิ ดริ เริ่ มและกล้าคิ ดกล้าทาในสิ่ งใหม่และกล้าเผชิ ญ กับ
ความเปลี่ ยนแปลง
1.3.4 โรงเรี ยนสร้างจุ ดมุง่ หมายร่วมกันในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ให้กบั บุคลากรทุกระดับ
1.3.5 โรงเรี ยนเน้นการปรับปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่อง
1.4 กลยุทธ์องค์กร
ตัวบ่ งชี ้
1.4.1 สร้างการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นในทุกส่วนและทุกระบบย่อยของโรงเรี ยน
1.4.2 ให้ความสาคัญและรางวัลแก่บุคลากรและทีมงานที่เรี ยนรู ้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
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1.4.3 มีการวัดผลงานที่เกิดขึ้ นจากการเรี ยนรู ้
1.4.4 จัดเวลาแก่บุคลากรและทีมงานในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
1.4.5 สร้างสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและสถานที่ที่เอื้อสาหรับการเรี ยนรู ้
1.4.6 ใช้การเรี ยนรู ้ของบุคคลทีมงานในการสร้างความสาเร็จกับโรงเรี ยน
2. ด้ านภาวะผู้นา
2.1 ภาวะผู ้นาแบบ
ตัวบ่ งชี ้
2.1.1 ผู ้นาเปิ ดโอกาสให้ผู้ตามมีอิสระในเปลี่ ยนสภาพการทางาน
2.1.2 ผู ้นาส่งเสริ มให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเอง
2.1.3 ผู ้นามีความเป็ นมิตรกับผู ้ตามใช้วิธี
2.1.4 ผู ้นาเป็ นแบบอย่างของความซื่ อสัตย์ ความยุติธรรม
2.1.5 ผู ้นามีมาตรฐานสู งในการปฏิ บตั ิ งาน
2.1.6 ผู ้นามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ
2.1.7 ผู ้นายัว่ ยุใต้บงั คับบัญชาด้วยการแนะนาช่วยเหลื อ สนับสนุน ยกย่อง ยอมรั บ
และเปิ ดใจกว้าง
2.1.8 ผู ้นาแลกเปลี่ ยนความรู ้ความชานาญกับผู ้ใต้บงั คับบัญชา
2.1.9 ผู ้นาแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่ อมัน่ กระตื อรื อร้น
2.1.10 ผู ้นาตระหนักในศักดิ์ ศรี ของบุคคลและมีความภักดี
3. ด้ านการเรียนรู้
3.1 ระดับการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี ้
3.1.1 การเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนที่เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มี 5 ระดับ
1. การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล
2. การเรี ยนรู ้ระดับทีม
3. การเรี ยนรู ้ระดับกลุ ่มงาน
4. การเรี ยนรู ้ระดับองค์ก ร
5. การเรี ยนรู ้ระหว่างองค์ก ร
3.1.2 การเรี ยนรู ้ในแต่ละระดับต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ในระดับบุคคลเป็ นพื้ นฐานในการเรี ยนรู ้
3.1.3 โรงเรี ยนมีการเรี ยนรู ้โดยการบูรณาการการเรี ยนรู ้ของบุคคลการเรี ยนรู ้ ข อง
ทีมงานการเรี ยนรู ้ในระดับกลุ ่มงานเข้าด้วยกัน
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3.2 รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี ้
3.2.1 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนที่เป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้มี 4 รู ปแบบ คื อ
1. การเรี ยนรู ้เพื่ อปรับเปลี่ ยนองค์การ
2. การเรี ยนรู ้อนาคตจากการคาดการณ์
3. การเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้
4. การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ
3.2.2 บุ ค ลากรและโรงเรี ยนใช้ การเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ ท้ ัง ของบุ คคลและ
โรงเรี ยนเพื่ อปรับเข้ากับการเปลี่ ยนแปลง
3.2.3 บุคลากรและโรงเรี ยนใช้การคาดการณ์อนาคตเป็ นวิ ธีการเรี ยนรู ้ที่จะวางแผน
อนาคตของโรงเรี ยน
3.2.4 บุคลากรและโรงเรี ยนแสวงหาวิ ธีที่จะเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรี ยน
3.2.5 โรงเรี ยนใช้การปฏิ บตั ิ งานเป็ นการเรี ยนรู ้
3.3 วิ นยั ในการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี ้
3.3.1 วิ นยั ในการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนที่เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มี 5 รู ปแบบ คื อ
1. การคิ ดเชิ งระบบ
2. การพัฒนาแบบแผนความคิ ด
3. การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม
4. การสร้างวิ สัยทัศน์ร่วม
5. ความรอบรู ้ส่วนตน
3.3.2 โรงเรี ยนส่งเสริ มให้บุคลากรมีการพัฒนาความคิ ดเชิ งระบบ
3.3.3 โรงเรี ยนมี ก ารพั ฒ นาแบบแผนความคิ ด ของบุ ค คลเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของโรงเรี ยน
3.3.4 โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มให้บุคลากรมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม
3.3.5 โรงเรี ยนมี การส่ งเสริ มให้บุค คลพัฒนาวิ สัยทัศน์ส่ วนตนมาบูร ณาการเป็ น
วิ สัยทัศน์ร่วมขององค์ก ร
3.3.6 โรงเรี ยนส่ ง เสริ มให้บุค คลพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของตนเพื่ อบรรลุ
วิ สัยทัศน์ของตนเอง และของโรงเรี ยน
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4. ด้ านการจั ดการความรู้
4.1 การแสวงหาความรู ้
ตัวบ่ งชี ้
4.1.1 มีการแสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ภายในโรงเรี ยน
4.1.2 มีการแสวงหาความรู ้จาก ความรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
4.1.3 ใช้วิธีการแสวงหาความรู ้อย่างหลากหลาย
4.2 การสร้างความรู ้
ตัวบ่ งชี ้
4.2.1 โรงเรี ยนมีการรวบรวม ความรู ้สม่าเสมอและต่อเนื่อง
4.2.2 โรงเรี ยนมีการรวบรวมและพัฒนาความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
4.2.3 บุคลากรและโรงเรี ยนสร้างความรู ้ใหม่โดยวิ ธีการที่หลากหลาย
4.3 การถ่ายโอนและการใช้ความรู ้
ตัวบ่ งชี ้
4.3.1 บุคลากรและทีมงานในโรงเรี ยนมีการถ่ายโอนความรู ้ที่ได้มาซึ่ งกันและกัน
4.3.2 บุ ค ลากรและที มงานในโรงเรี ยนนาความรู ้ ที่ได้ มาใช้ ประโยชน์ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน
4.3.3 มีการใช้วิธีการเครื่ องมือที่หลากหลายในการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู ้
4.4 การจัดเก็บความรู ้
ตัวบ่ งชี ้
4.4.1 โรงเรี ยนมีการจัดเก็บความรู ้เป็ นระบบสามารถค้นหาได้ง่าย
4.4.2 สามารถใช้ความรู ้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
4.4.3 มีการใช้เทคโนโลยีเพื่ อจัดเก็บความรู ้
4.4.4 ความรู ้ที่จัดเก็บได้รับการปรับปรุ งและนามาใช้อย่างต่อเนื่อง
5. ด้ านเทคโนโลยี
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี ้
5.1.1 บุคลากรในโรงเรี ยนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้
5.1.2 โรงเรี ยนมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาเทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้
5.1.3 โรงเรี ยนมี ก ารปรั บปรุ ง เทคโนโลยี ให้ ทั นสมั ยและพร้ อ มส าหรั บ การ
ปฏิ บตั ิ งานและการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
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5.1.4 โรงเรี ยนสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสารสนเทศใหม่ๆ เพื่ อการปฏิ บตั ิ งานและ
การเรี ยนรู ้
5.1.5 โรงเรี ยนมี การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อประโยชน์ในทางการบริ หาร
โรงเรี ยน
เห็นได้ว่า ตัวบ่งชี้ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทาให้มองเห็นภาพของโรงเรี ยนที่มีลักษณะเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ได้สะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้ น ซึ่ งเมื่อพิ จารณาให้ดีจะพบว่าลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏหรื อ
เกิ ด ขึ้ นได้น้ ัน เกิ ดจากการที่โรงเรี ยนได้มีการดาเนิ นการหรื อบริ หารจัดการองค์ป ระกอบต่า งๆ ที่
ส่งผลให้โรงเรี ยนมีลักษณะเป็ นองค์ก รที่ส มาชิ กในองค์การมีความตื่ นตัวและกระตื อ รื อร้ น ในกา ร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่ อขยายศักยภาพของตนเอง มีการประสานสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้และการ
ทางานเป็ นทีม อี กทั้งยังมีเสรี ภาพในการคิ ด มีความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่ อประโยชน์ของ
โรงเรี ยน
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับรูป แบบ
4.1 ความหมายของรูป แบบ
รู ปแบบ (Model) เป็ นคาที่ใช้เพื่ อสื่ อความหมายหลายอย่างตามพจนานุกรม Contemporary
English ของ Longman (1987) ให้ความหมายไว้ 3 ลักษณะคื อ
1. แบบจาลอง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยอ่ ส่วนมาจากของจริ ง
2. คนหรื อสิ่ งของที่สามารถนามาใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินงานได้
3. แบบหรื อรุ ่นของผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ
Good (1973:370) ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมการศึ กษามี 4 ความหมาย คื อ
1. เป็ นแบบอย่างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างหรื อทาซ้ า
2. เป็ นแบบอย่างเพื่ อการเลี ยนแบบ
3. เป็ นแผนภูมิ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เป็ นหลักการและแนวคิ ด
4. เป็ นชุ ดของปั จจัยหรื อตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งรวมตัวเป็ นตัว
ประกอบและสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขี ยนออกมาเป็ นสู ตรทางคณิ ตศาสตร์หรื อบรรยาย
เป็ นภาษาก็ได้
Stoner & Wankel (1986:12) ให้ความหมายไว้ 2 ลักษณะ คื อ 1) รู ปแบบเชิ งกายภาพ ได้แก่
1.1) แบบจ าลองที่ ออกแบบมาจากของจริ ง 1.2) แบบจ าลองที่ สร้ างและออกแบบไว้ เพื่ อใช้เป็ น
ต้นแบบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง 2) รู ปแบบเชิ งความคิ ด ได้แก่ 2.1) รู ปแบบที่สร้างขึ้ นโดยจาลองมาจาก
ทฤษฏี ที่มีอยู ่แล้ว 2.2) รู ป แบบที่ สร้ างขึ้ นเพื่ อใช้ อธิ บ ายตั วสาระของทฤษฏี สอดคล้องกับ Tois &
Caroll (1982:163) ได้ ก ล่ าวถึ ง รู ปแบบไว้ ว่ารู ปแบบเป็ นนามธรรมของจริ งหรื อภาพจาลองของ
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สถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ ง ที่อ าจจะมี ต้ ัง แต่รูป แบบอย่า งง่ ายๆ ไปจนถึ ง รู ป แบบที่ มีค วาม
สลับซับซ้อนและมีท้ งั รู ปแบบเชิ งกายภาพที่เป็ นแบบจาลองทางวัตถุ และรู ปแบบเชิ งคุ ณภาพที่ ใช้
อธิ บายปรากฏการณ์ ด้ ว ยภาษาและสั ญ ลั ก ษณ์ ส่ วน เยาวดี รางชั ย กุ ล วิ บู ล ย์ศ รี ( 2544:27)
ให้ความหมาย ดังนี้
1. เป็ นแบบจาลองในลักษณะเลี ยนแบบ
2. เป็ นตัวแบบที่ใช้เป็ นแบบอย่าง
3. เป็ นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และหลักการของระบบ
4. เป็ นแบบแผนหรื อแผนผังของของการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องด้วยความสั มพั นธ์
เชิ งระบบ
สรุ ปรู ปแบบ หมายถึ ง แบบจาลองของกรอบความคิ ดที่แสดงโครงสร้างทางความคิ ด ที่ได้
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง เพื่ อใช้อธิ บายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของรู ปแบบนั้น ๆ
4.2 ประเภทของรูป แบบ
Steinre (1988) รู ปแบบมี 2 ประเภท คื อ
1. รู ปแบบเชิ งปฏิ บัติการ (Practical model or model - of) เป็ นรู ปแบบจาลองทาง
กายภาพ เช่น แบบจาลองรถยนต์ เครื่ องบิน ภาพจาลอง
2. รู ปแบบเชิ งทฤษฎี (Theoretical model or model - for) เป็ นรู ปแบบจาลองที่สร้าง
ขึ้ นจากรอบแนวคิ ดที่ มีท ฤษฎี ไม่ใช่ รูป แบบหรื อ แบบจาลอง แต่ เ ป็ นตั ว ช่ วยให้ เกิ ด รู ป แบบที่มี
โครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั (Keeves P.J.,1988:560)
(Keeves P.J.,1988:560) จาแนกได้ 4 ประเภท
1. รู ปแบบเชิ งเทียบเคี ยงหรื อคล้าย (Analogue Model) คื อ รู ปแบบที่มีความสัมพันธ์
กับ ระบบเชิ ง กายภาพ เช่ น รู ป แบบของการพัฒ นาอะตอม สร้ า งขึ้ นโดยใช้ หลัก การเที ยบเคี ยง
โครงสร้างของรู ปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายคลึ งกันและทาให้ รูปแบบที่สร้างขึ้ นต้ อ งมี
องค์ประกอบชัดเจนเพื่อให้สามารถนาไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิ งประจักษ์ได้ และสามารถนาไปใช้ใน
การหาข้อมูลสรุ ปของปรากฏการณ์ ได้อย่างกว้างขวาง
2. รู ปแบบเชิ งข้อความ (Semantic Model) คื อ รู ปแบบการแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ ประกอบภายในรู ปแบบ ในรู ปของข้อความ รู ปแบบเชิ ง ข้อความใช้หลั กการเทียบเคี ยงเชิ ง
แนวคิ ด ปรากฏการณ์ และใช้ข้อความในการอธิ บาย จึ งทาให้เกิดความกระจ่างมากขึ้ น แต่จุดอ่อน
คื อ ขาดความชัดเจนแน่นอน ทาให้ยากแก่การทดสอบรู ปแบบ
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3. รู ปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ ( Mathematical Model) คื อ รู ปแบบที่ ก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในสมการหรื อฟังก์ชัน่ ทางคณิ ตศาสตร์ ปั จจุ บนั มีแนวโน้มว่าจะ
นาไปใช้ในด้านพฤติ กรรมศาสตร์มากขึ้ น โดยเฉพาะในการวัดผลทางการศึ กษา รู ปแบบลักษณะนี้
สามารถสู ่การสร้างทฤษฎี เพราะสามารถนาไปทดสอบสมมติ ฐานได้
4. รู ปแบบเชิ งสาเหตุ (Causal Model) คื อ รู ปแบบที่มีโครงสร้างเป็ นสมการเชิ งเส้น
ที่ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์เป็ นเหตุ และผล สมการทดสอบสมมติ ฐานผลของรู ปแบบมี 2 ลักษณะ คื อ
4.1 รู ปแบบระบบเส้ นเดี่ ยว ( Recursive Model) คื อ รู ปแบบที่ แสดง
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ระหว่างตัวแปร ด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็ นสาเหตุ ในทิศทางเดี ยว
โดยไม่มีการสัมพันธ์ยอ้ นกลับ
4.2 รู ปแบบเชิ งสาเหตุ เส้นคู ่ (Non – recursive Model) คื อ รู ปแบบที่แสดง
ความสั มพั นธ์ เชิ ง สาเหตุ ระหว่างตัวแปร โดยมี ทิศ ทางความสั มพันธ์ ของตัว แปรภายในตัวแปร
ตัวหนึ่งอาจเป็ นทั้งตัวแปรเชิ งเหตุ และเชิ งผลพร้อมกัน จึ งมีทิศทางย้อนกลับได้
Joyce,B. and Well, M. (1996,P.197) แนวคิ ดหลักการที่จะพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมได้น้ นั
ต้องมี 5 ขั้นตอน
1. ศึ กษาวิ เคราะห์ข้อมูลพื้ นฐาน
2. นามาพัฒนาเป็ นรู ปแบบ
3. แนวคิ ดสาคัญของข้อมูลที่ได้จากการวิ เคราะห์มากาหนดหลักการเป้ าหมาย
4. การประเมินรู ปแบบ
5. การปรับปรุ งรู ปแบบ
ธี ระ รุ ญ เจริ ญ (อ้ า งใน สมาน อั ศ วกู ร 2550:2) สรุ ป ไว้ ว่า องค์ ประกอบของรู ปแบบไว้
6 องค์ประกอบด้วยกัน คื อ 1) หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบ 3) ระบบกลไกของ
รู ปแบบ 4) วิ ธีการดาเนินงานของรู ปแบบ 5) แนวทางการประเมินรู ปแบบ 6) เงื่ อนไขของรู ปแบบ
สมาน อั ศ วภู มิ (2550:3) ได้ ส รุ ปเกี่ ย วกับ องค์ ประกอบรู ปแบบไว้ ว่ า รู ปแบบที่ ดี
การมี อ งค์ป ระกอบ 7 องค์ ป ระกอบ ดั ง นี้ คื อ 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ของรู ป แบบ 2) ทฤษฎี พื้ นฐานและ
หลั ก การของรู ปแบบ 3 )ระบบงานและกลไกของรู ปแบบ 4) วิ ธีก ารด าเนิ นงานของรู ปแบบ
5) แนวทางประเมินรู ปแบบ 6) คาอธิ บายประกอบรู ปแบบ 7) ระบุเงื่ อนไขการนารู ปแบบไปใช้
ทิศนา แขมมณี (2550:2) กล่าวไว้ว่า รู ปแบบโดยทัว่ ไปที่ใช้กนั จะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
คื อ ส่ ว นแรก คื อ ทฤษฎี ห ลัก การ แนวคิ ดของรู ปแบบ ส่ ว นที่ ส อง คื อ วั ต ถุ ประสงค์ข องรู ปแบบ
ส่วนที่สาม คื อ กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ แต่ด้านลักษณะของรู ปแบบจะมีลักษณะดังนี้
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คื อ 1) เป็ นรู ปแบบเชิ งเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) ได้แก่ รู ปแบบความคิ ดที่แสดงออกในลักษณะ
ของการเปรี ยบเทียบสิ่ งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่ งขึ้ นไป 2) รู ปแบบเชิ งภาษา (Semanitic Model) ได้แก่
ความคิ ด ที่แสดงออกผ่า นทางการใช้ภ าษา (พู ดและเขี ยน) ใช้ ก ันทางภาษาศาสตร์ 3) รู ปแบบเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) ได้แก่ ความคิ ดที่แสดงออกผ่านทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งจะเกิดขึ้ น
หลังรู ปแบบเชิ งภาษา 4) รู ปแบบเชิ งแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ ความคิ ดที่แสดงออกผ่านทาง
แผนผังแผนภาพ กราฟ ไดอะแกรม 5) รู ปแบบเชิ งเหตุ (Causal Model) ได้แก่ ความคิ ดที่แสดงให้
เห็นถึ งความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพปั ญหา
ประเภทของรู ปแบบนั้น นักวิ ชาการแต่ละท่านได้แบ่งประเภท ลักษณะและองค์ประกอบ
ของรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามการศึ กษาพบว่า แนวคิ ดของ สมาน อัศวภูมิ (2537:16)
Bardo และ Hartman (1982:70-71) และทาคาโอะ มิยากาวะ (1986:15) มีความสอดคล้องกัน คื อ แนวคิ ด
ว่ า ในด้ านการมีแ บ่งประเภทของรู ปแบบนั้นจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ ตามตัวว่าควรมี รายละเอี ยดและ
องค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดของรู ปแบบนั้น จะขึ้ นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ศึกษา
และวัตถุ ประสงค์ในการสร้างรู ปแบบนั้นๆ
คุ ณลักษณะของรู ปแบบที่ดี (พู ลสุ ข หิ งคานนท์,2540:53)
1. รู ปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรมากกว่า
ที่จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวมๆ
2. รู ปแบบควรนาไปสู ่การทานายผลที่ตามมา ซึ่ งสามารถตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรู ปแบบแล้ว ถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ รู ปแบบนั้น
ต้องถู กยกเลิ กไป
3. รู ปแบบควรอธิ บายโครงสร้างความสัมพันธ์ เชิ งเหตุ ผลของเรื่ องที่จะศึ กษาได้อย่างชัดเจน
4. รู ปแบบควรนาไปสู ่การสร้างแนวคิ ดใหม่หรื อความสัมพั นธ์ใหม่ของเรื่ องที่ศึกษา
5. รู ปแบบในเรื่ องใดจะเป็ นเช่นไรขึ้ นกับกรอบของทฤษฏี ในเรื่ องนั้นๆ
กล่าวโดยสรุ ปแล้วจะเห็นว่าประเภท ลักษณะขององค์ประกอบของรู ปแบบนั้นไม่มีหลักใน
การแบ่งที่ตายตัวจะขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์และขึ้ นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาและวัตถุ ประสงค์ในการสร้างรู ปแบบนั้น ๆ เป็ นสาคัญด้วย
4.3 การพัฒนารูป แบบ
ในการพัฒนารู ปแบบนั้นมีนกั วิ ชาการหลาย ๆ ท่านได้เสนอแนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาไว้ใน
รู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้ นอยูก่ บั วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของรู ปแบบหรื อลักษณะงานนั้น
ๆ ซึ่ งนักวิ ชาการแต่ละท่านได้ให้แนวคิ ดไว้ดังนี้
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Willer (1986) ได้กล่าวถึ งการพัฒนารู ปแบบว่าในการพัฒ นารู ป แบบนั้นมีข้ ึ นตอนในการ
ดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทัว่ ไปอาจแบ่งเป็ น 2 ส่วน คื อการสร้างรู ปแบบและการหา
ความเที่ยงตรงของรู ปแบบ ส่วนรายละเอี ยดในแต่ละขั้นตอนมีการดาเนินการอย่างไรนั้น ขึ้ นอยูก่ บั
ลักษณะและกรอบแนวคิ ด ซึ่ งเป็ นพื้ นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้น ๆ
สมาน อัศวภูมิ (2550:80-82) ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิ จัยอย่างมีรูปแบบโดย
ใช้วิธีการวิ จัยเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางานเพื่ อให้ได้ผลงานเป็ นที่นา่ เชื่ อถื อและสามารถนาไปใช้
ได้จริ งแนวปฏิ บตั ิ ในการวิ จัยพัฒนารู ปแบบมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกาหนดขอบเขตและสาระของรู ปแบบต้นร่าง
2) การทบทวนวรรณกรรมและปรับปรุ งแบบต้นร่าง
3) ศึ กษาสภาพปั จจุ บนั ปั ญหาตามกรอบแนวคิ ดของรู ปแบบต้นร่าง
4) การออกแบบรู ปแบบครั้งสุ ดท้าย
5) การตรวจสอบคุ ณภาพรู ปแบบ
สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ (2539:9) ได้ศึกษาวิ จัยเพื่ อนาเสนอรู ปแบบระบบบริ หารคุ ณภาพแบบ
มุง่ คุ ณภาพทั้งองค์การในการบริ หารสานักงานศึ กษาธิ การจังหวัด โดยมีข้ ันตอนในการดาเนิ นการ
6 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกรอบของแนวคิ ดสาหรับการวิ จัย ขั้นตอนที่ 2 การวิ เคราะห์
องค์ การ ระบบงาน และการประยุกต์ การบริ หารคุ ณภาพแบบมุง่ คุ ณภาพทั้งองค์ก าร ขั้ นตอนที่ 3
การออกแบบรู ปแบบระบบการบริ หารคุ ณภาพแบบคุ ณภาพทั้งองค์ การในส านักงานศึ กษาธิ การ
จั ง หวัด ขั้ นตอนที่ 4 การตรวจสอบรู ป แบบจากผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ ขั้ นตอนที่ 5 การปรั บ ปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาเป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ ขั้นตอนที่ 6 สรุ ปและนาเสนอรู ปแบบ
สุ ทัศ น์ ขอบค า (2540:14-15) ได้ พัฒนารู ปแบบเรื่ อง รู ปแบบการกระจายอานาจการจัด
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร โดยมี ข้ ั นตอนการด าเนิ นงาน 2 ขั้ นตอน คื อ ขั้ นตอนที่ 1
เป็ นการศึ กษาหลักการ แนวคิ ดทฤษฏี เกี่ยวกับความคิ ดของผู ้บริ หารสถานศึกษา โดยศึ กษาถึงทฤษฎี
การกระจายอานาจ สภาพ แนวคิ ด รู ปแบบการกระจายอานาจ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการพัฒนาเป็ นการ
สังเคราะห์จากขั้นแรกนามาสร้างเป็ นรู ปแบบ ทาการตรวจสอบ ปรับปรุ ง โดยสอบถามความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับรู ปแบบจากผู ้เชี่ ยวชาญ
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กล่าวโดยสรุ ปเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนารู ปแบบนั้น จะมีข้ ันตอนในการดาเนินแตกต่า ง
กันไปไม่มีข้อกาหนดตนตัว แต่โดยทัว่ ไปอาจแบ่งออกเป็ นสองตอนใหญ่ๆ คื อ ขั้นตอนการสร้างรู ปแบบ
(Construct) และขั้ นตอนการหาความเที่ ยงตรง (Validity) ของรู ปแบบ ส่ ว นรายละเอี ยด
ในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดาเนินการอย่างไรนั้นอยูก่ ับลักษณะและการสอบแนวคิ ดซึ่ งเป็ นพื้ นฐาน
ในการพัฒนารู ปแบบนั้น ๆ
ตอนที่ 5 เอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิ โรจน์ สารรัตนะ (2545 : บทคัดย่อ) วิ จัยเรื่ อง ปั จจัยทางการบริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ง
การเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่งชาติ เ ขต
การศึ ก ษา 9 ในประเด็นต่ าง ๆ ดั ง นี้ 1) ระดั บการพัฒนาปั จจั ยในทางการบริ หารและความเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 2) เปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาระหว่างโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 3) ความสั มพันธ์ ระหว่างตั วแปรที่ศึกษา 4) ปั จ จั ยที่ ส่งต่ อความเป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ 5) โครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ และผลระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับการเป็ นองค์การ
แห่ ง การเรี ยนรู ้ ผลการศึ ก ษาพบว่า 1) โรงเรี ยนประถมศึ ก ษาสั ง กัด สานัก งานคณะกรรมการ
ประถมศึ กษาแห่งชาติ เขตการศึ กษา 9 มีการพัฒนาความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อ ยู ่ในเกณฑ์
ต่ าขั้นต่ าของ “ระดับมาก” ไม่มากนัก ในขณะที่การพัฒนาปั จจัยทางการบริ หารอยู ่ในระดับดี มาก
2) การศึ กษาเปรี ยบเทียบพบว่า มีเพี ยง 3 กรณี ที่โรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็กมีการพัฒนาต่ ากว่ า
โรงเรี ยนขนาดอื่ นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ คื อ การพัฒนาความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนต่ ากว่ า
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ก ารพัฒ นากลุ ่ มบริ ห ารตนเองและการติ ด ต่อ สื่ อ สาร และการเป็ นผู ้ นาการ
เปลี่ ยนแปลงซึ่ งต่ ากว่าโรงเรี ยนขนาดกลาง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารด้วยกันเอง
มีอยูใ่ นระดับมากและมีทิศทางบวก 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารด้วยกับความเป็ น
องค์การแห่งการแห่งการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระบบปานกลาง และมีทิศทางเป็ นบวก และ 5) ผลการวิ เคราะห์
เส้นทาง พบว่า กรอบแนวคิ ดเชิ งทฤษฎีมีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีปัจจัยการพัฒนา
ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ปั จจัยการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การเชิ งสร้างสรรค์
ปั จจัยการตัดสิ นใจร่วมและมีวิสัยทัศน์ร่วม ปั จจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปั จจัยการบริ ห าร
หลักสู ตรและการส่งผลโดยตรงต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้นอกนั้นมีอิทธิ พลทางอ้อม ซึ่ งเมือ่
พิ จารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม พบว่ามีลาดับความสาคัญในการพัฒนา
ปั จจัยทางการหารดังนี้ ปั จจัยการพัฒนาความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนปั จจัยการสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศองค์การเชิ งสร้างสรรค์ ปั จจัยการเป็ นผู ้นาแห่งการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยการตัด สิ นใจ
ร่วมและมีวิสัยทัศน์ร่วม ปั จจัยการบริ หารหลักสู ตรและการสอนปั จจัยการพัฒนาองค์กรวิ ชาชีพ และ
ปั จจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลาดับ
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ลื อชัย จันทร์โป๊ (2546) ศึ กษาเรื่ อง โมเดลองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนอาชี ว ศึ ก ษา
คาทอลิ กในประเทศไทย วัตถุ ประสงค์ของงานวิ จัยเพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ผลต่อองค์กรแห่งการเรี ย นรู ้
และระดับความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่ อ
องค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ พัฒ นามาจาก Kaiser’ s concept ผลการวิ จัยพบว่า 1) ความคิ ด เห็นของ
ผู ้ บ ริ ห ารต่ อปั จจั ยที่ มีผลต่อองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสู ง ส่ ว นความคิ ดเห็นของครู อยูใ่ น
ระดั บปานกลาง 2) ความคิ ด เห็นของผู ้บริ หารและครู ต่อความเป็ นองค์กรแห่งการเ รี ยนรู ้ อยูใ่ น
ระดับสู ง 3) ตัวแปรทุกตัวในโมดลมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ย น
อาชี วศึ กษาคาทอลิ กในประเทศไทย เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คื อ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรม ผู ้นา บรรยากาศโครงสร้างองค์กร การจัดการ การจู งใจและระบบของ
องค์กร
สมคิ ด สร้อยน้า (2547) ศึ กษาวิ จัยเรื่ องการพัฒนาตัวแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษา การวิ จัยนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาระดับปั จจัยทางการบริ หารและระดับความเป็ น
องค์ ก รแห่งการเรี ยนรู ้ และศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดับปั จจัยทางการบริ หารและ ความเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน 2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยทางการบริ หารที่สามารถพยากรณ์
ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และนาเสนอตัวแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 3) เพื่ อตรวจสอบตัวแบบ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่พัฒนาขึ้ น และ 4) เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พล
รวมของปั จ จั ยทางการบริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อ ความเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ผลการวิ จั ยสรุ ปว่า
ระดั บปั จ จั ยทางการบริ ห ารและระดั บความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยเฉลี่ ยอยู ่ในระดับมาก ค่ า เฉลี่ ยระดับปั จจัยโครงสร้ างของโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ค่าเฉลี่ ยระดับปั จจัยการปฏิ บตั ิ ด้านการจัดการของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ ยโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิ เศษอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติส่ว นค่า เฉลี่ ย
ระดับความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ ยโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่พิเศษอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ปั จจัยทางการบริ หารทั้ง 11 ปั จจัย ร่วมกันอธิ บายความแปรปรวนในความเป็ นองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ได้ร้อยละ 76.80 ปั จจัยทางการบริ หารที่สามารถพยากรณ์องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ คื อ การปฏิ บตั ิ งานของครู และทีมงาน เป้ าหมายและข้อมูลย้อนกลับการปฏิ บตั ิงาน
การจู งใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรี ยน การพัฒนาครู และทีมงาน วิ สัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์
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ตัวแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้ น สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์และ
ปั จจัยทางการบริ หารที่มีอิทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พลรวมต่อความเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้โดยเรี ยงลาดั บค่ าสัมประสิ ท ธิ์ อิ ทธิ พบจากมากไปหาน้อยมี ดังนี้ 1) อิ ท ธิ พ ลทางตรงมี
6 ปั จจัย คื อ (1) การปฏิ บตั ิ งานของครู และทีมงาน (2) เทคโนโลยีและระบบงาน (3) เป้ าหมายและ
ข้ อ มู ล ย้อ นกลับการปฏิ บัติงาน (4) การจู งใจ (5) การปฏิ บัติด้ านการจัด การ และ (6) การปฏิ บตั ิ
ด้ า นการบริ ห าร 2) อิ ทธิ พ ลทางอ้อ ม 7 ปั จ จั ย คื อ (1) บรรยากาศและวัฒ นธรรมข องโรงเรี ยน
(2) วิ สั ยทัศ น์พั นธกิ จ และยุ ทธศาสตร์( 3) การพัฒนาครู และที มงาน (4) ภาวะผู ้ นาทางวิ ชาการ
(5) โครงสร้างของโรงเรี ยน (6) การจู งใจ (7) เทคโนโลยีและระบบงาน 3) อิ ทธิ พลรวมมี 11 ปั จจัย
คื อ (1) บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรี ยน(2) การปฏิ บตั ิ ของครู และทีมงาน (3) เป้ าหมายและ
ข้อมูลย้อนกลับการปฏิ บตั ิ งาน (4) วิ สัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ (5) การปฏิ บตั ิ ด้านการจัดการ
(6) การพัฒนาครู และทีมงาน (7) การจู งใจ (8) ภาวะผู ้นาทางวิ ชาการ (9) เทคโนโลยีและระบบงาน
(10) โครงสร้างของโรงเรี ยน และ (11) การปฏิ บตั ิ ด้านการบริ หาร
ปาลิ กา นิธิประเสริ ฐกุ ล (2547) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยด้านภาวะผู ้นาและองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ใน
เขตพัฒนาพื้ นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก การศึ กษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาระดับของภาวะผู ้นาของ
ผู ้บริ หารโรงเรี ยนองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนและประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ในเขตพัฒนาพื้ นที่ชายฝั่ งตะวันออก รวมทั้งเพื่ อศึ กษา
ความสั มพั นธ์ และตั ว แปรด้ า นภาวะผู ้ นาและองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ส ามารถร่ ว มกันท านาย
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึ กษา ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู ้นาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนประถมศึ กษาและประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึ กษา อยูใ่ นระดั บ
มาก 2) ภาวะผู ้นาของผู ้บริ หารโรงเรี ยนและองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในระดั บสู ง 3) ปั จ จั ยด้า นภาวะผู ้นาเชิ งจัด การแบบการจัดการโดยการ
ยกเว้ น และองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ด้ านแบบแผนความคิ ด อ่าน ด้ า นการมี วิสัยทัศน์ร่วม และด้าน
ความคิ ดเชิ งระบบ สามารถพยากรณ์และส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
สุ รพงศ์ เอื้ อศิ ริพรฤทธิ์ (2547 : บทคัดย่อ) วิ จัยเรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ รวมความเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนขั้นพื้ นฐาน ในจังหวัดภาคใต้ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อพัฒนาตัวบ่งชี้ รวม
ความเป็ นองค์ก ารแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนขั้ นพื้ นฐาน ในจั ง หวั ดภาคใต้ และทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนขั้นพื้ นฐานในจังหวัด
ภาคใต้กบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า ตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์การ
แห่ ง การเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนขั้ นพื้ นฐาน จั ง หวั ดภาคใต้ ป ระกอบด้วย 5 องค์ ป ระกอบหลักดังนี้
องค์ประกอบด้านองค์การ องค์ประกอบด้านภาวะผู ้นาองค์กรประกอบด้านการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบ
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ด้านการจัดการความรู ้ และองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีซ่ ึ งทั้ง 5 องค์ประกอบหลักที่เป็ นตั ว แปร
ทั้งหมดจะต้องปฏิบตั ิ ผ่านตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 13 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ความ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 62 ตั ว ตั ว บ่ง ชี้ รวมความเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู ้ เรี ยงล าดับตาม
น้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อ ยได้ดัง นี้ องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านการ
จั ด การความรู ้ องค์ ประกอบด้ า นองค์ก าร องค์ ประกอบด้ านภาวะผู ้นาและองค์ ประกอบด้าน
เทคโนโลยี และโมเดลความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ฉั ตรชนก สายสุ วรรณ (2548) ศึ กษาเรื่ อง อิ ทธิ ผลแบบปรับของประเภทของครู อาชี วศึ กษา
และบรรยากาศองค์กรตามการรั บรู ้ ที่มีต่อ โมเดลเชิ งสาเหตุ ข องความต้องการจาเป็ นระดับบุค คล
ในการนาไปสู ่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ การวิ จัยนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาระดับของ
ความต้องการจาเป็ นระดับบุคคลด้านปั จจัยป้ อนกระบวนการและผลผลิ ตในการนาไปสู ่ความเป็ น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาโมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องความต้ อ งการจาเป็ นด้ า นปั จจั ยป้ อน
กระบวนการและผลผลิ ตในการนาไปสู ่ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และ 3) เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พล
แบบปรั บโดยการศึ กษาความไม่แปรเปลี่ ยนของโมเดลเชิ งสาเหตุ ของความต้องการจาเป็ นระดับ
บุคคลในการนาไปสู ่ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เมื่อประเภทของครู และการรับรู ้บรรยากาศของ
องค์กรแตกต่างกัน การวิ จัยครั้งนี้ใช้การวิ จัยเชิ งสารวจผลการวิ จัยสรุ ปได้ดังต่อไปนี้
1) ครู อาจารย์ในสถานศึ กษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา มีระดับ
ของความต้องการจาเป็ นระดับบุคคลด้านปั จจัยป้ อน กระบวนการ และผลผลิ ตที่นาไปสู ่ความเป็ น
องค์ ก รแห่งการเรี ยนรู ้ อยู ่ในระดั บมาก โดยความต้องการจาเป็ นระดับบุคคลด้านกระบวนการมี
ค่าสู งสุ ด รองลงมาคื อด้านผลผลิ ตและด้านปั จจัยป้ อน สาหรับตัวแปรในองค์ประกอบความต้องการ
จ าเป็ นระดั บบุ ค คลด้ า นปั จ จั ยป้ อ น กระบวนการและผลิ ต ที่ มีค่ า สู ง สุ ด คื อ การมี ค วามรอบรู ้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการด้านวิ ชาชี พ
2) โมเดลเชิ งสาเหตุ ข องความต้ อ งการจ าเป็ นระดั บ บุ ค คลด้ า นปั จ จั ยป้ อ น
กระบวนการและผลผลิตในการนาไปสูค่ วามเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูล
เชิ งประจักษ์
3) ผลการศึ กษาอิ ทธิ พลแบบปรับโดยการวิ เคราะห์ความไม่แปรเปลี่ ยนของโมเดล
เชิ ง สาเหตุ ของความต้อ งการจาเป็ นระดั บบุ คคล ในการนาไปสู ่ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
พบว่า ประเภทของครู และการรับรู ้บรรยากาศองค์กรที่แตกต่างกัน ส่งอิ ทธิ พลแบบปรับต่อโมเดลเชิง
สาเหตุ ของความต้องการจาเป็ นระดับบุคคล ในการนาไปสู ่ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ทาให้
โมเดลมีรูปแบบลักษณะโครงสร้างเป็ นแบบเดี ยวกัน แต่มีค่าพารามิเตอร์ของเมทริ กซ์อิทธิ พ ลเชิ ง
สาเหตุ ของตัวแปรแฝงภายในและภายนอกพารามิเตอร์ของเมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัว
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แปรแฝงภายใน และภายนอกบนตัวแปรสังเกตได้หรื อค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรภายใน
และภายนอกสังเกตได้ไม่เท่ากัน
ปาริ ช าติ คุ ณปลื้ ม (2548) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข อง
มหาวิ ทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยมีจุดมุง่ หมายเพื่ อพัฒนารู ปแบบขององค์กรแห่งการเรี ยนรูท้ ี่
เหมาะสมกับมหาวิ ทยาลัยเอกชนในประเทศไทย และทดสอบความเป็ นไปได้ข องรู ปแบบของ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ผลการวิ จยั พบว่า รู ปแบบที่
เหมาะสมขององค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ ข องมหาวิ ทยาลัยเอกชนในประเทศไทยตามแนวคิ ดของ
ผู ้ เ ชี่ ยวชาญพบว่า ประเด็ นสาคั ญที่ กอ่ ให้เ กิดหลัก การทั้ง 5 ตามแนวคิ ด ของเซนกี ประกอบด้วย
หลั ก การที่ 1 ความรอบรู ้ แห่งตน ได้ แก่การสร้ างแรงบันดาลใจให้เกิ ดความอยากที่จะเรี ยนรู ้และ
ความสามารถปรับเปลี่ ยนความกดดันในการทางาน ให้เป็ นแรงกระตุ ้นที่นามาสร้างสวรรค์ผลงานได้
หลักการที่ 2 การสร้างแบบจาลองความคิ ด ได้แก่การมีทกั ษะในการฟั งและมีการเปิ ดใจที่จะยอมรับ
ความคิ ด เห็นของผู ้อื่นและการใช้ แหล่งการเรี ยนรู ้ หลาย ๆแหล่ ง เพื่ อ เป็ นข้อมู ลในการตัดสิ นใจ
หลั ก การที่ 3 การสร้ า งวิ สั ยทัศ น์ร่ว ม ได้ แก่ พนัก งานต้ อ งมี ค วามเข้า ใจใน วิ สั ยทัศน์ขององค์กร
อย่ า งชั ดเจนและการยอมรั บว่ าความส าเร็ จขององค์ กรเป็ นภาระงานของพนั ก งานทุ กคน
หลักการที่ 4 การเรี ยนรู ้เป็ นทีม ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริ มระบบการทางานเป็ นทีม และการสร้าง
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างสมาชิ กในทีม หลักการที่ 5 ความคิ ดเชิ งระบบ ได้แก่ มีการแลกเปลี่ ยนควา ม
คิ ดเห็นระหว่างผู ้ที่ทางานในหน่วยงานเดี ยวกันและระหว่างหน่วยงาน และการมีความเข้าใจในการ
จัดลาดับความสาคัญของงาน ส่วนแนวคิ ดของผู ้บริ หารมหาวิ ทยาลัยเอกชน พบว่า ประเด็นสาคัญที่
ก่อให้เกิดหลักการทั้ง 5 ประกอบด้วย
หลักการที่ 1 ได้แก่ การมีสติ และฝึ กจิ ตใจให้มีความมุ ่งมัน่ ในการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ และการใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริ งและเหตุ ผลทุกครั้งในการคิ ดวิ เคราะห์และตัดสิ นใจ
หลั ก การที่ 2 ได้ แก่ การปรั บระบบการศึ ก ษาที่ สามารถสอนให้ คิดและวิ เคราะห์ได้ด้วย
ตนเองและการใช้แหล่งความรู ้หลาย ๆ แหล่งเพื่ อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
หลั ก การที่ 3 ได้ แ ก่ การยอมรั บความสามารถของผู ้ อื่ น และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ
หลักการที่ 4 ได้แก่ การมีกระบวนการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กในทีมและการ
มีกระบวนการฝึ กอบรมสมาชิ กในทีม
หลั ก การที่ 5 ได้ แก่ การมี ค วามเข้ าใจในการจั ดล าดั บความส าคัญ ของงาน และระบบ
โครงสร้าง นโยบายและกระบวนการทางานขององค์กร ต้องมีการออกแบบให้สามารถดัด แปลง
แก้ไขมีความยืดหยุน่ และตอบสนองต่อสิ่ งที่มากระทบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
จั นทิ ว า ยศแก้ว (2548) ศึ ก ษาสภาพปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการเป็ นองค์ ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ :
กรณี ศึกษาโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 14 ผลการวิ จัยพบว่า สภาพปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กร
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แห่ ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนราชประชานุ เ คราะห์ 14 มี ปั จ จั ยดั ง นี้ 1) วิ สั ยทัศ น์ พั นธกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ กาหนดไว้อย่างสั้นและชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนด 2) โครงสร้างของ
โรงเรี ยนแบ่งขอบข่ายภาระงาน 4 งาน จั ดระบบที่ลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานและส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ ว ม 3) เทคโนโลยี และระบบงานนาเทคโนโลยี และนวั ต กรรมใหม่ ๆ อาทิ เ ช่ น อิ นเทอร์ เ น็ต
อิ นทราเน็ต บทเรี ยนออนไลน์ สื่ อ ICT มาจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ 4) การปฏิ บตั ิ ด้านการ
บริ ห ารใช้หลัก การบริ หารแบบ SBM SWOT และ BSC มาจั ด ท าแผนกลยุ ทธ์และแผนปฏิ บตั ิ การ
ประจ าปี 5) การปฏิ บัติ ด้ า นการจัด การ มี ระบบงานธุ รการที่ ก ะทัด รั ด ระบบอ านวยการระบบ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้งภายในภายนอกที่ ดี มี ก ารควบคุ ม ก ากับ นิ เ ทศและการประกันคุ ณภาพภายใน
ภายนอกที่ดีมีการควบ กากับนิเทศและการประกันคุ ณภาพภายใน 6) การปฏิ บัติของครู และทีมงาน
แบ่งทีมงานตามโครงสร้างโรงเรี ยนในรู ปองค์คณะบุคคลเลื อกทีมงานตามความสามารถและความ
สมัครใจ 7) การพัฒนาครู และทีมงาน กาหนดนโยบายอย่างชัดเจนมีการพัฒ นาทีมงานด้วยวิ ธี ก าร
ที่ ห ลากหลายเพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพผู ้เรี ยน 8) ภาวะผู ้ นาทางวิ ชาการ ผู ้ อ านวยการสถานศึ กษาเป็ น
ผู ้ บ ริ ห ารมื ออาชี พ กระตุ ้นให้ครู ใช้วิธีการสอนแบบบู รณาการตอบสนองธรรมชาติ ข องนักเรี ยน
โดยเน้นผู ้เรี ยนเป็ นสาคัญ 9) บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรี ยนมีบรรยากาศแบบมีส่วนร่วมเอื้อ
อาทรซึ่ งกันและกัน บรรยากาศทางวิ ชาการสู ง ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรี ยนการสอน มีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งและความมีเอกภาพ 10) การจู งใจ การเป็ นผู ้บริ หารมืออาชี พสร้างความไว้วางใจ ความรัก
ความศรัทธา สามารถจู งใจโน้มน้าวให้ครู ปฏิ บตั ิ งานได้บรรลุ ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 11)
เป้ าหมายและข้อมูลย้อนกลับการปฏิ บตั ิ งานหลอมรวมเป้ าหมายของผู ้มีส่ วนเกีย่ วข้องทุกคน มาเป็ น
เป้ าหมายเดี ยวกันใช้วงจรคุ ณภาพ P-D-C-A นาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ งแก้ไข การดาเนินงานของ
โรงเรี ยนทาให้ครู มีความคิ ดเป็ นระบบ เป็ นบุคคลที่รอบรู ้ มีรูปแบบความคิ ด วิ สัยทัศน์ร่วม มีการ
เรี ยนรู ้เป็ นทีม ส่งผลให้โรงเรี ยนเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ อย่างยัง่ ยืน
พิ นิจ แสงสุ ข (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่ อง การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
ประถมศึ กษา ตามการรับรู ้ของครู สานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาขอนแก่น เขต 5 อยูใ่ นระดับ มาก
เมื่ อ แยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้ า นที่ มีก ารดาเนิ นงานสู งสุ ด คื อ ด้ า นบรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรี ยน และด้านการจู งใจ รองลงมาการด้านการพัฒนาครู และทีมงาน ด้านการดาเนินงานต่ าสุด คือ
ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน แต่กย็ งั อยูใ่ นระดับมากและจากการศึ กษาพบว่า ผู ้บริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึ กษาแสดงพฤติ กรรมภาวะผู ้นาในภาพรวมในระดั บมาก ซึ่ งมี อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ ต่ อ
การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของบุคคลและของโรงเรี ยนส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน
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สุ รัต น์ ดวงชาทม (2549:88) ได้ พั ฒนาองค์การแห่งการเรี ยนรู ้: กรณี ส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึ กษามหาสารคามเขต 2 ได้ สั ง เคราะห์ปัจจัยที่ท าให้องค์การเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู ้และ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นข้อสรุ ปไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
- การพั ฒ นาบุคลากรให้เป็ นบุ คคลที่ รอบรู ้ หมายถึ ง การที่ บุคลากรในองค์การได้รับการ
พัฒนาให้เป็ นบุคคลที่ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ ยนแปลง ใฝ่ ในการพัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอ มีนิสัยรักการเรี ยนรู ้และมีการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
- การให้ บุ คลากรมี วิสั ยทัศน์ พั นธกิ จและเป้ า หมายการทางานร่ วมกัน หมายถึ ง การเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีการสนทนาแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นกัน ได้ร่วมกันคิ ดและ
สร้ า งภาพโดยรวมในอนาคตขององค์ การ บนพื้ นฐานของวัตถุ ประสงค์แ ละภารกิจขององค์การ
บุคลากรมีใจที่เปิ ดกว้าง และรับฟั งความคิ ดเห็นของผู ้อื่น
- การปฏิ บัติงานเป็ นที ม หมายถึ ง การส่ งเสริ มให้สมาชิ กในองค์การมี การสอนงานและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิ งานร่วมกัน มีการสนทนาแลกเปลี่ ยนความรู ้และประสบการณ์
ซึ่ งกันและกันมี การปฏิ บตั ิ งานข้ ามแผนกมี การศึ กษาปั ญหาขององค์ การร่ ว มกัน เปิ ดโอกาสให้
สมาชิ กได้ร่วมงานวางแผนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน
- การพั ฒ นาบรรยากาศการท างานและสร้ างวัฒนธรรมองค์การ หมายถึ ง การสร้างเสริ ม
บรรยากาศการทางานและแบบแผนการปฏิ บตั ิ งานภายในองค์ การที่ มี ผลต่ อการปฏิ บัติงานของ
บุ ค ลากร โดยค านึ งถึ งความชั ดเจน ของเป้ าหมายและนโยบาย กฎ ระเบี ยบและข้อตกลงร่วมกัน
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน การสนับสนุนในการปฏิ บตั ิ งาน การเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กได้แสดงออกใน
ด้านความคิ ดสร้างสรรค์ในการปฏิ บตั ิ งาน รวมไปถึ งการปฏิ บตั ิ ตามความเชื่ อ ค่านิ ยมและประเพณีที่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่สมาชิ กส่วนใหญ่ในองค์การให้ยอมรับ
- การปรับเปลี่ ยนภายในองค์การ หมายถึ ง การลดขั้นตอนการทางานและการให้บริ การที่มี
ลักษณะซ้ าซ้อนให้ส้ ันและกระชับ ให้มีลักษณะแบบราบ มีการกระจายอานาจและมีความยืดหยุน่
- การจู งใจในการปฏิ บัติงาน หมายถึ ง การส่งเสริ ม สนับสนุ นและช่ วยเหลื อให้สมาชิ กมี
ความกระตื อรื อร้ นและขวัญ กาลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งครอบคลุ มถึ งการจัดหางบประมาณสิ่ ง
อ านวยความสะดวก เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้ที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิ งาน และดู แลสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม ตลอดจนการยกย่อง ชมเชยและให้รางวัล
- การคิ ดค้นนวัตกรรมและนาเทคโนโลยี มาใช้ ในการปฏิ บัติงาน หมายถึ ง การที่องค์การ
ส่ ง เสริ มให้ส มาชิ กมี การคิ ด ค้นวิ ธีการหรื อนาสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ สามารถอานวยความสะดวกหรื อลด
ขั้นตอนในการปฏิ บตั ิ งานมาใช้ ตลอดจนส่งเสริ มให้สมาชิ กเรี ยนรู ้ป ระโยชน์ และวี ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ จน สามารถนามาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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- การจัดการความรู ้และข้อมูลภายในองค์การ หมายถึ ง การที่องค์การมีการแสวงหา จัดเก็บ
และนาเสนอข้อมูลความรู ้อย่างเป็ นระบบ ส่งเสริ ม สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้บุคลากร
เข้าถึ งข้อมูลที่มีอยู ่ มีการจัดแสดง หรื อเผยแพร่ค วามรู ้ ข้อมูลข่าวสาร ด้วยวิ ธีต่าง ๆ
สุ วพักตร์ เวศม์วิบูลย์ (2551) วิ จัยเรื่ อง การพัฒนา รู ปแบบการรับองค์การแห่งการเรี ย นรู ้
ของวิ ทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ผลวิ จัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาปั จจัยทางการบริ
การที่ส่งผลต่อการต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ คื อ 1. ปั จจัยด้านบรรยากาศและวัฒ นธรรม
องค์การ ผู ้บริ หารควรสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้จากความผิ ดพลาดให้คุณค่ากับผู ้ที่เรี ยนรู ้อย่าง
ต่ อ เนื่ องและสร้างวัฒ นธรรมการทางานที่ เน้นการท างานกับเครื อข่าย 2. ปั จ จั ยด้านผู ้บริ หารควร
บริ หารงานแบบสอนงาน การเป็ นพี่ เลี้ ยง และเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้และบริ หารงาน
อย่างสร้างสรรค์ 3. ปั จจัยด้านจู งใจ ควรมีการพิ จารณาให้รางวัลแก่ผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสถาบันและแสดงความยกย่อง ให้รางวัลแก่ผสู ้ ร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่
สถาบันและแสดงความยกย่อง ให้แก่บุคคลที่ มีความสามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ปั จจัยด้านโครงสร้างองค์กรและช่องทางการสื่ อสารควรมีการประเมินผลระบบการสื่ อสารของ
สถาบันอย่า งสม่ าเสมอนาผลการประเมิ นมาใช้ในการพัฒ นาระบบการสื่ อสารขององค์กรมีการ
จัดสรรกระจายงานให้กบั บุคลากรอย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม 5. ปั จจัยด้านเทคโนโลยี สิ่ งสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ และการปฏิ บัติง านควรมี การจั ดบุ คลากรรั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ด สรร
งบประมาณที่เพี ยงพอต่อการจัดหา และพัฒนาการเทคโนโลยีและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ และการ
ปฏิ บตั ิ งานให้มีความพร้อมสาหรับการใช้งาน 6. ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ผลการดาเนินงานและคุ ณภาพ
ควรมีการนาผลประเมินคุ ณภาพภายในและภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุ งคุ ณภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ และการปฏิ บตั ิ งาน และการจัดการความรู ้ของสถาบันกาหนด
มาตรฐานเทียบเคี ยงกับสถาบันการศึ กษาพยาบาล ในสังกัดอื่ นๆที่มีผลต่อการดาเนิ นงานที่ดีกว่าเพื่อ
ใช้ในการกาหนดเป้ าหมายของสถาบันให้ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่อง 7. ปั จจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ทีมงาน การเพิ่ มอานาจและความรับผิ ดชอบในงาน ควรมีการสร้างโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรและเป้ าหมายการเรี ยนรู ้สร้างโอกาสให้บุคลากรและทีม งานแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ 8. ปั จจัยวิ สัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ควรมีการจัดทาแผนกลยุทธ์
เพื่ อพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ และดาเนินการตามแผน 9. ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิ
ด้านบุคคลและทีมงาน บุคลากรควรปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมการทางาน โดยทางานร่วมกับ บุคคลอื่ น
นอกเหนือแผนกงานของตน พยายามมาเรี ยนรู ้งานอื่ นของสถาบันมากขึ้ น และใช้กระบวนการคิดเชิง
ระบบในการทางานและการแก้ไขปั ญหา
มาลี สื บกระแส (2552) วิ จัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของสานัก งาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษา ผลวิ จัยพบว่า สภาพปั จ จุ บ ันการเป็ นองค์การเรี ยนรู ้ ของส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึ กษา โดยเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมากและระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ พบว่า
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ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัว พยากรณ์แห่งการเรี ยนรู ้ได้โดยมีค่าสั มประสิ ทธ์การพยากรณ์ในระดั บมาก
ร้อยละ 65-30 (R2 = 0.653) ปั จจัยที่สามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คื อการสร้างวิ สัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ (Vision mission and strategic) การจัดทาโครงสร้าง
และการบริ ห ารงาน (Structure and Administration) การมี ภาวะผู ้ นาทางวิ ช าการ (Instructional
leadership) และการกากับติ ดตามการดาเนินงาน (monitoring) และรู ปแบบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ของสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาที่มีผู้วิจั ยพัฒ นาขึ้ นสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยตั ว แปร
สุ ดท้ายมีค่าสถิ ติดังต่อไปนี้ X2 = 74.27 , df = 4 4 , P – vale = 0.34 GFI = .95 , AGFI = .91 RMSEA
= 0.05 , CN = 318.74
ณปภา อาจศิ ริ (2553) วิ จั ยเรื่ อ ง รู ปแบบความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
เอกชนระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลวิ จัยพบว่า รู ปแบบการเป็ นองค์การ
แห่ ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนเอกชน ระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ประกอบด้ วย 1) องค์ ป ระกอบด้ านองค์การ ประกอบด้ วยองค์ป ระกอบย่อ ยและ 22 ตั ว วั ด ชี้ 2)
องค์ประกอบด้านภาวะผู ้นา ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 6 ตัวชี้ วัด 3) องค์ประกอบด้านความรู ้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้ วัด 5) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีประกอบด้วย 1 องค์กร
ย่อย 5 ตัวชี้ วัด ทุกองค์ประกอบมีความสาคัญภายในและความสัมพันธ์ภายนอกทางบวกในระดับสูง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติระดับ 0.01 ในทุกองค์ประกอบ มีดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาสาระของ
องค์ ประกอบกับความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ อยู ่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมี ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ในระดับมาก – มากที่สุด เช่นเดี ยวกัน
อภิชา ธานีรัตน์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่ อง รู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ข อง
คณะครุ ศาสตร์มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จัยพบว่า
1. สภาพปั จจุ บนั ของการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระดั บพฤติ กรรมของ
บุคลากรคณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ในกรุ งเทพมหานคร ตามแนวคิ ดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย การมุง่ สู ่ความเป็ นเลิศ รู ปแบบวิ ธีการคิ ด การคิ ดอย่างเป็ นระบบ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
และการเรี ยนรู ้เป็ นทีม โดยภาพรวมมีค่ าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.89, S.D. = 0.40) เมื่อพิ จารณา
เป็ นรายด้านพบว่าบุคลากรมีพฤติ กรรมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านเช่นกัน
2. ปั จจั ย ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข องคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ในกรุ ง เทพมหานครประกอบด้ วย ปั จ จั ยหลัก ด้า นคุ ณลั กษ ณะส่ วนบุคคล
ประกอบด้วยปั จจัยย่อยได้แก่ ช่วงอายุ ตาแหน่งทางวิ ชาการ และประสบการณ์ในการทางาน ปั จจัย
หลักด้านองค์กร ประกอบด้วยปั จจัยย่อย โครงสร้างคณะ วัฒนธรรมของคณะ วิ สัยทัศน์ของคณะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้ และผู ้บริ หารคณะ ปั จจัยหลักด้านการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยปั จจั ย
ย่อย 2 ปั จจัย ที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
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ในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ปั จจัยหลักด้านคุ ณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยปั จจัยย่อ ย
ได้ แก่ ช่ ว งอายุ ต าแหน่ง ทางวิ ช าการ และประสบการณ์ ในการท างาน ปั จ จั ยห ลั ก ด้ านองค์กร
ประกอบด้วยปั จจัยย่อย โครงสร้างคณะ วัฒนธรรมของคณะ วิ สัยทัศน์ของคณะการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ การเรี ยนรู ้ และผู ้บริ ห ารคณะ ปั จ จัยหลักด้ านการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยปั จจัยย่อยรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้และปั จจัยหลักด้านการจัดการความรู ้ ประกอบด้วยปั จจัยย่อย การสร้างและแสวงหาความรู ้
การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ การเข้าถึ งความรู ้ การแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนความรู ้ และการเรี ยนรู ้
3. รู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
ในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) ส่วนนาของรู ปแบบ ได้แก่ ความเป็ นมา วั ตถุ ประสงค์ แนวคิ ด
และหลักการสาคัญในการนามาสร้างรู ปแบบ และเงื่อนไขสูค่ วามสาเร็จ 2) องค์ประกอบของรู ปแบบ
3 องค์ ประกอบ คื อ ปั จ จัยที่ ส นับสนุ นการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ยุ ทธศาสตร์ การบริ หารจัด
การสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และแนวทางการนารู ปแบบไปปรั บใช้
พะโยม ชิ ณวงศ์ (2556 : บทคั ด ย่อ) ได้ วิ จัยเรื่ อง รู ปแบบการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู ้
ของสถานศึ ก ษาเฉพาะความพิ ก าร ส าหรั บเด็ ก หู ห นวกในประเทศไทย ผลการวิ จั ยพบว่ า
องค์ ประกอบองค์ การแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องสถานศึ ก ษาเฉพาะความพิ การ ส าหรั บเด็ ก หู หนวก
ในประเทศไทย มี 5 องค์ ประกอบ ได้ แก่ (1) ความรอบรู ้ แห่ ง ตน (2) แบบแผนความคิ ด อ่าน
(3) การมี วิ สั ยทัศ น์ร่ว ม (4) การเรี ยนรู ้ ร่ว มกันเป็ นที มและ (5) การคิ ด เชิ งระบบ โดยมี ตั ว แปร
องค์ประกอบ จานวน 17, 12, 10, 21 และ 15 ตัวแปรตามลาดับและสามารถอธิ บายความแปรปรวน
ขององค์ประกอบได้ร้อยละ 65.75
รู ปแบบการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ของสถานศึ กษาเฉพาะความพิ การส าหรับเด็กหู
หนวกในประเทศไทยที่เหมาะสมสาหรับอนาคต พบว่า (1) ความรอบรู ้แห่งตน มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
การคิ ดเชิ งระบบและทางอ้อมกับ แบบแผนความคิ ดอ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่วม และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นทีม (2) แบบแผนความคิ ดอ่าน มีอิทธิ พลทางตรงต่อ การคิ ดเชิ งระบบและทางอ้อม ได้แก่ ความ
รอบรู ้แห่งตน การมีวิสัยทัศน์ร่วม และการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นที ม (3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม และการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม มีอิทธิ พลทางตรงต่อ การคิ ดเชิ งระบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
ตามลาดับ ทั้งนี้ผู้เชี่ ยวชาญเห็นว่ารู ปแบบมีความเหมาะสม เป็ นไปได้ ถู กต้องและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์
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งานวิจัยต่ างประเทศ
Osborne (1998) วิ จั ยเรื่ อง องค์ ก ารแห่งการเรี ยนรู ้ และภาวะผู ้ นาในระบบมหาวิ ทยาลัย
(The Learning Organization and Leaership for the Change System) โดยใช้ วิ จั ย เชิ งคุ ณภ า พ
ใช้เครื่ องมือประเภทสารวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผลการวิ จัยพบว่า องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้
ระดับบุคคล (Individual Learning) และวิ นยั ของผู ้นา (Leadership Disciplines) 5 ประการ ได้แก่ 1)
ความรอบรู ้ส่วนตน (Personal Mastery) 2) แบบแผนความคิ ด (Mental Models) 3) การสร้างวิ สัยทัศน์
ร่วม (Building Shared Vision) 4) การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning) 5) การคิ ดเชิ งระบบ
(System Thinking) เป็ นองค์ประกอบที่กาหนดความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
Ellinger, Yang and Ellinger (2002) วิ จัยเรื่ อง ผลกระทบ (Impact) ของมิติความเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ต่อผลงานขององค์การ โดยทาการศึ กษามิติ (Dimension) ของความเป็ นองค์การแห่ง
การเรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดของ Watkins and Marsick จ านวน 7 มิ ติ คื อ 1) การสร้างโอกาสการเรี ย นรู ้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 2) สนั บ สนุ น การค้ น คว้ า และแลกเปลี่ ยนสนทนา ( Inquiry and Dialogue)
3) การส่ ง เสริ มความร่ วมมื อและการเรี ยนรู ้ เป็ นที ม 4) การจั ด ระบบเพื่ อ สร้ างการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
5) การเสริ มอานาจบุคลากรเพื่ อสร้างวิ สัยทัศน์ร่ว ม 6) การเชื่ อมโยงองค์การและสิ่ งแวดล้อม และ
7) การใช้แบบผู ้นาและการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ระดับบุคคล ระดับทีมงาน ระดับองค์การ ตัวแปร
ตามใช้ตัวแปรด้านผลงานขององค์การ ใช้ตัวแปรที่เป็ นส่วนของการเงิ นและผลงานที่ มิใช่การเงิ น
ได้แก่ ด้านความรู ้ ทักษะที่เพิ่ มขึ้ นของบุคลากรเครื่ องมือวิ จัยใช้แบบวัด Dimension of the Learning
Organization Questionnaire (DLOQ) ของ Watkins and Marsicks สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อการวิ เคราะห์
สหสัมพันธ์ค่าโนนิคอล ผลการวิ จยั พบว่าตัวแปรด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับตัวแปรด้านผลงานขององค์การทุกตัวแปร
Sambrook and Stewart (2000) วิ จั ยเรื่ อง ปั จ จัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ ในองค์ก ารที่จะพัฒนา
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในประเด็นด้านการจัดการ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และอิ ทธิ พลของปั จจัยต่างๆ ทั้งปั จจัยที่ขดั ขวางและส่งเสริ มการเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ การวิ จัยใช้กรณี ศึกษาและการสารวจโดยใช้แบบสอบถามในทีมวิ จัยทั้ง 7 ทีม ทีมละ
4 องค์การ รวมจานวน 28 องค์การ การพิ จารณาเลื อกองค์การที่ศึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จากการสั งเคราะห์เ อกสาร ได้ แก่ พั นธกิ จ แผนธุ รกิ จ นโยบาย ตั ว อย่าง
โปรแกรมการพัฒ นาทรั พยากรบุ คคลในองค์การ และใช้ค าถามปลายเปิ ด 2 ข้ อ สอบถามภายใน
องค์การ 20 องค์การในประเทศเนเธอ์แลนด์ เบลเยี่ยม ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิ ตาลี และอังกฤษ
เกี่ยวกับปั จจัยที่ขัดขวางและส่งเสริ มการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ผลการวิ จัยพบว่าปั จจัยหลักคือ
การปรับเปลี่ ยนบทบาทผู ้ที่เกี่ยวข้อง (ผู ้จัดการ ลู กจ้าง และผู ้ที่รับผิ ดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) ความพยายามพัฒนาวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ และปรับเปลี่ ยนโครงสร้างของงานบทบาทของ
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาความรับผิ ดชอบร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ
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ปรั บ ปรุ ง ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ปรั บ ปรุ ง และลดอั ต ราชั่ ว โมงการท างานและการให้ คุ ณค่ า
ความสาคัญในการเรี ยนรู ้ทุกรู ปแบบ
Kaiser (2002) วิ จัยเรื่ อง แบบแผนการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ กรณี ศึกษารู ปแบบของ
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีการทดลองตัวแปรขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้เพื่ อสร้างแรงผลักดันใน
องค์การ และได้ทดลองกับพนักงาน 439 คนในบริ ษทั ผลิ ตนิวเคลี ยร์แห่งหนึ่งที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้ และการทาความเข้าใจองค์การ ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จัยคื อ ภาวะผู ้นา วัฒนธรรม พันธกิจ
ยุ ท ธศาสตร์ การด าเนิ นงานด้ า นการจั ด การ โครงสร้ า งองค์ ก าร บรรยากาศในการท างาน
ระบบองค์การ การจู งใจ การเรี ยนรู ้ นวัตกรรมและขอบเขตของการเรี ยนรู ้ภายนอก ตัวแปรที่เข้ามา
ในรู ปการวิ เคราะห์ถดถอยมีรากฐานแนวคิ ดของแบบการเปลี่ ยนแปลงองค์การของ Burke - Litwin
การวิ จัยครั้งนี้ได้ทาการทดสอบบทบาทการเรี ยนรู ้ นวัตกรรม และขอบเขตของการเรี ยนรู ้ภายนอก
ซึ่ งจั ดเป็ นแรงผลักดันการดาเนิ นงานในองค์ การ จากการทดสอบได้ผลตามสมมติ ฐาน 30 ข้ อ ใน
ทั้ง หมด 40 ข้ อ ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ แ สดงให้ เ ห็ นถึ ง อิ ท ธิ พลของภาวะผู ้ นา วั ฒ นธรรม พั นธกิ จ
ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การ ในขณะที่การดาเนินงานด้านการจัดการ บรรยากาศในการทางาน
การจู งใจมีอิทธิ พลน้อยกว่าสมมติ ฐาน แต่มีตัวแปรไม่ได้อ ยู ่ในความคาดหมายของสมมติ ฐานคื อ
ระบบองค์การที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้
Moilanen (2001) วิ จัยเรื่ อง เครื่ องมือตรวจวิ นิจฉัยองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Diagnostic Tools
for Learning Organization) โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือสาหรับวิ เคราะห์องค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ และตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้กรอบแนวคิ ดของ Mike
Pedler, Tom Boydell and John Burgoyne, Peter M. Senge รวมถึ ง Chris Agyris and Donald A. Schon
ผลการวิ จัยพบว่า เครื่ องมือตรวจวิ นิจฉัยองค์การแห่งการเรี ยนรู ้สามารถวัดความเป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ โดยเครื่ องมือวัดมีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา และมีค่าความเชื่ อมัน่ ระหว่าง 0.5141 และ 0.8617
Johnston and Caldwell (2001) วิ จั ยเรื่ อ ง ผู ้ นาและการเรี ยนรู ้ ในองค์ ก ารเพื่ อ ความเป็ น
องค์การระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึ กษาองค์ประกอบของหลัก 5 ประการของโมเดลองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ Senge ซึ่ งนามาใช้ในระบบจัดการโรงเรี ยน เป็ นกรณี ศึกษาในโรงเรี ยนในประเทศ
ออสเตรเลี ยที่เ ป็ นโรงเรี ยนของชุ มชนมากกว่ าร้ อยละ 90 เป็ นโรงเรี ยนที่ บริ หารโดยชุ มชน ใน
การศึ ก ษาผู ้วิ จัยได้เ ลื อกโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ ก ษาตอนปลายที่ พิจารณาตัด สิ นว่ าเป็ นโรงเรี ยน
ระดับชั้นแนวหน้าที่มีการพัฒนาในระดับโลกและดาเนินการตามคุ ณลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิ ดของ Senge ในการพัฒนาเป็ นโรงเรี ยนระดับโลก 3 โรงเรี ยน โดยเป็ นโรงเรี ยนที่มีความ
แตกต่ า งกันในด้ านภู มิศ าสตร์ ที่ ต้ ั ง เชื้ อ ชาติ แ ละวัฒ นธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่ต้ ัง
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ บุคคลหลายระดับ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการโรงเรี ย น
คณะกรรมการโรงเรี ยน ผู ้ อ านวยการหรื อผู ้ จัดการ ครู อ าวุ โส ครู ที่มีประสบการณ์ และครู ใหม่
นักเรี ยนกลุ ่มละ 4-6 คน ผู ้ปกครอง 2 คน บุคคลอื่ นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนนอกเหนือจากที่กล่าวมา
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อี ก 2 คน โดยให้ผู้อานวยการหรื อผู ้จัดการเป็ นผู ้กาหนดบุคคลที่จะมาให้สัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง บันทึกข้อมูล ถอดความและตรวจสอบความตรงของข้อมูล ในการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรม NUD.IST ผลการวิ จัยพบว่า แต่ละโรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษาบรรลุ ผลสาเร็จในการใช้
รู ปแบบของ Senge เพี ยงบางส่วน ยกเว้นเพี ยงโรงเรี ยนเดี ยวที่บรรลุ ผลทั้งหมดในหลัก 5 ประการ
ซึ่ งโรงเรี ยนนี้ เป็ นโรงเรี ยนที่ต้ ั งใหม่จึงสามารถเลื อกที มงานที่ จะมาสร้ างเสริ มและช่ วยเหลื อให้
บรรลุ ผลตามวิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนได้โดยไม่ต้องมาปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมดั้งเดิ มที่ ปฏิ บตั ิ จ นเป็ น
ปกติ และโรงเรี ยนที่มีขนาดเล็กก็จะบรรลุ ผลต่างจากโรงเรี ยนอื่ นๆ ผลการวิ จัยครั้งนี้ยงั ได้นาเสนอ
การพัฒนาโมเดลของ Senge เพื่ อความเป็ นโรงเรี ยนระดับโลกใน 4 มิติ คื อ โครงสร้างแบบร่วมมื อ
รวมพลั ง (Collaborative Structure) ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ( Effective
Communication Chanels) การบูรณาการเพื่ อพัฒนาวิ ชาชี พ (Integrated Professional Development)
และผู ้นาที่มงุ ่ เน้นการเรี ยนรู ้ (Learning-Focuses Leadership) สรุ ปผลการวิ จัยพบว่า โมเดลองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ของ Senge สามารถใช้พัฒนาโรงเรี ยนในระดับโลกได้ และผู ้บริ หารเป็ นสิ่ งสาคัญที่
จะนาและพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนระดับโลกได้
Sillins, Zarins and Mulford (2002) วิ จัยเพื่ อหาคุ ณลักษณะและกระบวนการที่บง่ ชี้ โรงเรี ยน
เป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ (What Characteristics and Processes Define a School as a Learning
Organization) เป็ นโครงการวิ จัยในประเทศ Australia ที่ใช้ให้ข้อมูลเป็ นครู และผู ้บริ หารในโรงเรี ยน
ในรัฐออสเตรเลี ยใต้ (South Australia) และแทสมาเนีย (Tasmania) ผู ้วิจัยนาเสนอ องค์ประกอบของ
คุ ณลักษณะของโรงเรี ยนที่เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 7 ด้าน คื อ 1) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม 2)
การพัฒนาเป้ าหมายร่วมกัน 3) การสร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ 4)การกระตุ ้นใช้
ความคิ ดริ เริ่ มและกล้าเสี่ ยง 5) ทบทวนสิ่ งที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิ พลต่องานโรงเรี ยน 6) การสร้างงาน
ให้ ดี ข้ ึ น และ 7) โอกาสในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม ใช้การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจผลการวิ จัยพบว่าองค์ประกอบที่สร้างขึ้ นไม่
สอดคล้องกับข้อมู ลเชิ งประจัก ษ์ จึ ง ได้ ทาการสร้ างสเกลองค์ประกอบใหม่ ได้ องค์ประกอบใหม่
4 โมเดล คื อ 1) บรรยากาศไว้ ใจและร่ ว มมื อ 2) การริ เ ริ่ มและกล้ า เลี่ ยง 3) พั นธกิ จ ร่ ว ม และ
4) การพัฒ นาวิ ชาชี พ ผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยื นยันพบว่าโมเดลโครงสร้างคุ ณลักษณะ
ที่กาหนดขึ้ นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
Phillips (2003) วิ จั ยเรื่ อ งโมเดลแห่ง การเรี ยนรู ้ โดยใช้ Benchmark 4 ระดั บ และการใช้
สังเคราะห์งานวิ จัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ แนวคิ ดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ของ Senge, Kotter, Garvin, Argyris และ Pedler สรุ ปคุ ณลักษณะ 10 ประการที่เป็ น
องค์ประกอบขององค์การเรี ยนรู ้ ได้แก่ ความต้องการ (Will) ภาวะผู ้นา (Leadership) กลยุทธ์การคิ ด
และวิ สัยทัศน์ (Strategic Thinking and Vision) การติ ดต่อสื่ อสาร (Communication) การเรี ยนรู ้และ

111
การพั ฒ นา (Learning and Development) นวั ต กรรมและการตั ด สิ นใจ (Innovation and Decision
Making) การจั ด การกับการเปลี่ ยนแปลง (Change Management) ทุ นทางปั ญ ญาและการจัดการ
ความรู ้ (Intellectual Capital and Knowledge Management) การวั ด และการประเมิ น ผลงาน
(Measurement and Assessment) การตอบแทนและยอมรั บ ( Reward and Recognition)โดยให้
บุคลากร 4 ระดับ คื อ ผู ้บริ หารองค์การ (CEO) ผู ้บริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์หรื อนักพัฒนาการเรี ยนรู ้
ในองค์การ ผู ้จัดการตามสายงานและลู กจ้างเป็ นผู ้พิจารณาตามบทบาทหน้าที่ ของแต่ละบุค คลใน
คุ ณลักษณะทั้ง 10 ประการ ได้ 197 ตัวบ่งชี้ ที่ครอบคลุ มความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และให้แต่
ละบุคคลให้ระดับความสาคัญของคุ ณลักษณะต่างๆ โดยให้ระดับคะแนนระหว่าง 1-4 จากนั้นนา
ข้ อ มู ล มาเขี ยนกราฟแสดงระดับความสาคัญ ของคุ ณลักษณะเปรี ยบเที ย บความคาดหวังกับสิ่ งที่
เกิ ด ขึ้ นจริ ง ผลการวิ จัยพบว่า ผู ้ บ ริ ห ารให้ระดั บความส าคัญ คุ ณลักษณะเรื่ องนวัต กรรมและการ
ตัดสิ นใจสู งที่สุด ผู ้บริ หารองค์การต้องการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการตัดสิ นใจของลูกจ้าง
และส่งเสริ มความรับผิ ดชอบในการตัดสิ นใจ ส่วนลักษณะที่ให้ระดับความสาคัญต่ าสุ ดคื อ การวัด
และการประเมินผลงาน ซึ่ งพบว่า ผลการวิ จัยจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์การส่วน
ลักษณะที่ระดับผู ้จัดการตามสายงานให้ความสาคัญมากที่สุดคื อกลยุ ทธ์การคิ ดและวิ สัยทัศน์ และ
ภาวะผู ้นา สาหรับลู กจ้างให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะด้านการตอบแทนและการยอมรับ รวมทั้งการ
ติ ดต่อสื่ อสาร
Suwannachin (2003) วิ จั ยเรื่ อง การวางแผนส าหรั บการเป็ นองค์ การเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน
อาชี วะเอกชนในประเทศไทย การวิ จัยครั้งนี้เป็ นการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ และใช้วิธีการวิ จัยปฏิ บตั ิ การ
แบบมีส่วนร่วมเพื่ อสารวจคุ ณลักษณะที่จาเป็ นของโรงเรี ยนในการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ และ
เพื่ อ เตรี ยมผู ้บริ หารและครู ในการใช้แ นวความคิ ดองค์ การแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ผู ้ วิ จั ยเก็บข้ อมู ล ด้ ว ยการสนทนากลุ ่ มและใช้
แบบสอบถามปลายเปิ ดในการในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิ จัยพบว่า ผู ้บริ หารและครู มีการเตรี ยม
ตั ว รั บ พระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายนั้น นอกจากนี้
ผู ้ บ ริ ห ารและครู ยังเห็นว่า เงื่ อนไขที่ จาเป็ นส าหรั บโรงเรี ยนที่ จะเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู ้มี 8
ประการ ได้ แก่ ภาวะผู ้ นา วั ฒ นธรรมโรงเรี ยน วิ สั ยทัศ น์ พั นธกิ จ และเป้ า หมายของโรงเรี ยน
กระบวนการสื่ อสารและการปฏิ สัมพันธ์ สิ่ งอานวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆ
Voulalas and Sharp (2005) ท าการวิ จั ยเชิ ง คุ ณภาพและพบว่ า ปั จ จั ยที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับการ
เปลี่ ยนแปลงสถานศึ กษาสู ่การเป็ นองค์การเรี ยนรู ้ห รื อชุ มชนแห่งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้ว ยปั จ จั ยที่
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ ่มคื อ ปั จจัยส่งเสริ ม (Enabling Factors) และปั จจัยที่มีอิทธพลในการช่ ว ย
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เสริ มสร้าง (Helpful Influences) ซึ่ งปั จจัยส่งเสริ ม ได้แก่เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การแข่งขันจากองค์กร
อื่ นๆ การมีผู้นาที่จะนาทางและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
การสร้างวิ สัยทัศน์ร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การสร้างทีมงาน การร่วมมือที่
เข้มแข็ง การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การใช้จิต วิ ทยาในการสร้างแรงจู ง ใจสร้างความผู กพั น และ
ความสามารถในการปรับตัวไปสู ่สถานการณ์ใหม่ การมีโครงสร้างและกระบวนการที่นาไปสู ่ ก าร
เปลี่ ยนแปลง มีการประเมินความสาเร็จกระบวนการเปลี่ ยนแปลงสาหรับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลในการ
ช่วยเสริ มสร้าง ได้แก่การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน การสร้ างบรรยากาศที่มีความเหมาะสม และ
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ร่วมกันของทีม การจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรเพื่ อพัฒนาและ
การเรี ยนรู ้ การสนับสนุนจากชุ มชนรองข้างการเสริ มสร้างพลังอานาจแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่ อการ
สร้างแรงจู งใจ การเปิ ดโอกาสให้ตัดสิ นใจร่วมกันการกระตุ ้ นการเปลี่ ยนแปลงทั้งระบบ การอบรม
และพัฒนา การสนับสนุนระหว่างสมาชิ กด้วยกันการปรับรื้ อระบบเพื่ ออานวยความสะดวกในการ
ท างาน การให้ รางวัล การร่ ว มกันแสดงความยิ นดี ในความส าเร็ จ การพัฒ นาปรั บปรุ งพนักงาน
กระบวนการคัดเลื อกพนักงาน และการยอมรับความผิ ดพลาดที่เป็ นการสร้างประสบการณ์จากการ
เรี ยนรู ้
จากงานวิ จัยต่างประเทศและภายในประเทศที่ นาเสนอภายในส่วนนี้ นอกจากทาให้เห็น
ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ขององค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ แล้ ว ยัง ให้ ข้ อ ค้ นพบว่ า มี ปัจ จั ยทางการบริ ห าร
หรื อ องค์ประกอบใดบ้า งที่ส่ งผลต่อการเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมี ท้ งั ผลการวิ จัยที่ มีความ
สอดคล้องและแตกต่างกันไป ทั้งนี้ข้ ึ นอยูก่ บั บริ บทที่ทาการศึ กษา ดังนั้น ในการบริ หารเพื่ อมุง่ สู ่การ
เป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนจึ ง ต้ อ งมี ก ารค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ยและองค์ ประ กอบต่ า งๆ
เหล่านี้ด้วย
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ตารางที่ 1 การสั งเคราะห์ องค์ ประกอบของรูปแบบ
รู ปแบบที่ นามาศึ ก ษาเพื่ อใช้ ประกอบเป็ นแนวทางในการวิ จัย รู ปแบบการเป็ นองค์แห่ง
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
นักวิชาการ
ธี ระ รู ญเจริ ญ
(2550)

สมาน อัศวรภูมิ
(2550)

ทิศนา แขมมณี
(2550)

องค์ ป ระกอบของรูป แบบ
องค์ ประกอบของรู ปแบบ 6 องค์ ประกอบด้วยกัน คื อ 1) หลั กการ
ของรู ปแบบ 2) วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบ 3) ระบบกลไกของรู ปแบบ
4) วิ ธีก ารด าเนิ นงาน 5) แนวทางการประเมิ นรู ปแบบ 6) เงื่ อ นไข
ของรู ปแบบ
องค์ ประกอบของรู ปแบบ 7 องค์ ประกอบคื อ 1) วั ต ถุ ประสงค์ของ
รู ป แบบ 2) ทฤษฎี พื้ นฐานและหลัก การของรู ป แบบ 3) ระบบงาน
และกลไกของรู ปแบบ 4) วิ ธีด าเนิ นงานของรู ปแบบ 5) แนวทาง
ประเมินรู ปแบบ 6) คาอธิ บายประกอบของรู ปแบบ 7) ระบุเงื่ อนไข
ในการนารู ปแบบมาใช้
องค์ ประกอบของรู ปแบบ ประกอบด้วย 3 ส่ ว น คื อ 1) หลั ก ทฤษฎี
หลั ก การแนวคิ ดของรู ปแบบ 2) วั ต ถุ ประสงค์ ข องรู ปแบบ
3) กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ

ตารางที่ 1 จากการสั งเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบจากแนวคิ ดของนักวิ ชาการต่างๆ
สามารถสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบรู ปแบบของธี ระ รู ญเจริ ญ (2550) เป็ นองค์ประกอบที่มีส่วนนาความ
นาบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม หลักการ แนวคิ ด ภาพวาดความสาเร็จ ผลลัพธ์วตั ถุ ประสงค์ เป็ นรู ปแบบ
ระบบหรื อองค์ประกอบของการจัดการองค์กร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริ หาร ภารกิจหรื อ
ภาระหน้าที่ กระบวนการบริ หารจัดการ การวางแผน การตัดสิ นใจ สั่งการ เทคโนโลยี การนารู ปแบบ
ไปใช้หรื อแนวทางการดาเนิ นงาน การประเมินผล การควบคุ ม หรื อการกากับติ ดตาม และเงื่ อนไข
คาวมสาเร็จ ผู ้วิจัยจึ งได้นาไปเป็ นแนวทางในการวิ จัยรู ปแบบเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องสติ ปัญญา
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

การวิ จัยเรื่ อง “รูป แบบองค์ กรแห่ งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ด้ ำนกำร
บกพร่ อ งทำงสติ ปั ญญำ” มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา 2) นาเสนอรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา โดยการศึ กษาตัวอย่างจากโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา เพื่ อศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา และผู ้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อ ประเมิ นความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระกับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติ ปัญญา
3.1 ขั้ นตอนกำรวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยมีข้ ันตอนการ
ดาเนินการวิ จัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 (R1) การศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การศึ กษาเอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง ด้ ว ยวิ ธีการวิ จัยเอกสาร ( Documentary
Research ) โดยนาข้ อ มู ลที่ ได้มาสั งเคราะห์ ก าหนดเป็ นองค์ ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา และสร้างแบบสอบถามองค์กรแห่ ง การ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ตรวจสอบแบบสอบถามความ
เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) โดยผู ้ เ ชี่ ยวชาญ 5 ท่า น นาแบบสอบถามหลั งปรั บแก้ตามผู ้เชี่ ยวชาญ
แล้วส่งไปทดสอบ (Tryout) ที่โรงเรี ยนสุ พรรณบุรีปัญญานุกูล และนาแบบสอบถามดังกล่าวไปเก็บ
ข้ อ มู ล ในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เ ศษ ด้ า นบกพร่ องทางสติ ปัญญา จ านวน 18 แห่ ง ด้ ว ยการวิ จัยเชิ ง
ส ารวจ (Survey Research)โดยกาหนดค่าขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้ท ฤษฎี ของ Yamane จะได้
ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างจาแนกเป็ น ผู ้บริ หาร 58 คน ครู 386 คน รวม 444 คน รายละเอี ยดดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 จำนวนประชำกรและกลุ่ มตัวอย่ ำงจำแนกตำมประเภทประชำกรของโรงเรียนบกพร่ องทำง
สติปั ญญำสั งกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ผู้บริหำร
ที่

จำนวนกลุ่ม

ครู

ตัวอย่ ำง

ชื่ อสถำนศึ กษำ
จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

รวม

ผู้บริ หำร

ครู

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ ำง

1

รร.แพร่ปัญญานุ กูล

3

3

64

29

3

29

32

2

รร.น่านปัญญานุ กูล

3

3

58

20

3

20

23

3
4

รร.เชียงรายปัญญานุ กูล
รร.พิษณุโลกปัญญานุ กูล

2
5

2
4

47
52

16
24

2
4

16
24

18
28

5

รร.นครสวรรค์ปัญญานุ กูล

4

3

51

28

3

28

31

6

รร.พิจิตรปัญญานุ กูล

5

4

43

19

4

19

23

7

รร.เพชรบุรีปัญญานุ กูล

2

2

41

15

2

15

17

8

รร.ลพบุรีปัญญานุ กูล

3

3

43

15

3

15

18

9

รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุ กูล

3

3

51

23

3

23

26

10 รร.ระยองปัญญานุ กูล
11 รร.นครราชสี มาปัญญานุ กูล

5
4

4
3

43
56

16
26

4
3

16
26

20
29

12 รร.อุบลปัญญานุ กูล

5

5

47

20

5

20

25

13 รร.กาฬสิ นธุ ์ปัญญานุ กูล

4

3

56

26

3

26

29

14 รร.กาวิละอนุ กูล

5

4

89

32

4

32

36

15 รร.นครศรี ธรรมราชปัญญานุ กูล

4

3

47

14

3

14

17

16 รร.ภูเก็ตปัญญานุ กูล
17 รร.ชุมพรปัญญานุ กูล

3
4

3
3

43
39

17
18

3
3

17
18

20
21

18 รร.สงขลาพัฒนาปัญญา

3

3

62

28

3

28

31

19 รร.สุ พรรณบุรีปัญญานุ กูล
รวมทั้งสิ้ น

5
72

58

66
998

386

58

386

444
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ขั้ นตอนที่ 2 (D1) รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (ร่าง 1)
นาข้อมูลที่ได้จาก (R1) มาวิ เคราะห์จัดทาร่างรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปัญ ญา (ร่ า ง 1) นาร่ า งรู ปแบบดั ง กล่า วเสนอต่ อกลุ ่ม
ผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ในการประเมิ นขั้ นต้ นถึ ง ความเหมาะสมของรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จ านวน 9 ท่า น
ประกอบด้วย (ภาคผนวก ก)
1. นักวิ ชาการจากสถาบันอุ ดมศึ กษา จานวน 3 ท่าน
2. ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิจากสถานศึ กษา จานวน 3 ท่าน
3. ผู ้บริ หารการศึ กษา จานวน 3 ท่าน
นาข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้เชี่ ยวชาญ หลังจากนั้นพัฒนาเป็ น
(ร่าง 2) รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
จากนั้นนา (ร่าง 2) รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติ ปัญญาเสนอต่อกลุ ่มผู ้เชี่ ยวชาญในการจัดสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion) โดยจัดขึ้ นเมื่อ
วั นที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ มสานักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ
เพื่ อประเมินความเหมาะสมความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ที่โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษได้รบั
จากรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่ได้พฒั นามากขึ้น โดยมีผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 20 ท่าน ประกอบด้วย
(ภาคผนวก ก)
1. นักวิ ชาการทางด้านการบริ หารการศึ กษา
จานวน 5 ท่าน
2. ผู ้บริ หารการศึ กษา
จานวน 5 ท่าน
3. ผู ้บริ หารโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
จานวน 4 ท่าน
4. ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
จานวน 2 ท่าน
5. อาจารย์จากมหาวิ ทยาลัย
จานวน 2 ท่าน
6. ครู โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
จานวน 2 ท่าน
ขั้ นตอนที่ 3 (R2) การศึ กษาสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของผู ้ปฏิบตั ิ งานในสถานศึ กษา
นาแบบสอบถามจากขั้นตอนที่ 1 (R1) มาพั ฒ นาและปรับปรุ ง เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บันและความ
คาดหวังของผู ้ปฏิ บตั ิ งานในสถานศึ กษา ตรวจสอบแบบสอบถามความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (IOC)
โดยผู ้เชี่ ยวชาญ 5 ท่าน นาไปปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนาแบบสอบถามดังกล่าวไป
เก็บข้อมูลในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านบกพร่องทางสติ ปัญญา จานวน 18 แห่ง ด้วยการวิ จัยเชิ ง
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สารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลจาก ผู ้บริ หาร จานวน 58 คน และครู จานวน 386 คน รวมทั้งสิ้ น
จานวน 444 คน
ขั้ นตอนที่ 4 (D2) รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 (R2) และขั้นตอนที่ 2 (D1) มาการวิ เคราะห์ ปรับปรุ งแก้ไข
และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ให้ความเห็ นชอบ และนาเสนอรู ปแบบองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ผู ้ วิ จั ยได้ส ร้า งเครื่ องมื อขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดในการวิ จัยเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็น
จานวน 2 ชุ ด โดยมีข้ ันตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
3.2.1 แบบสอบถาม ชุ ดที่ 1
1. ศึ กษาหลักการแนวคิ ดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิ จัยที่เกีย่ วข้องในเรื่ องรู ปแบบ
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. วิ เคราะห์ เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดแล้วนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิ ดเพื่ อสร้าง
เครื่ องมือ
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ดในการวิ จัยแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษา
วิ ทยานิพนธ์เพื่ อทาการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
4. ประเมินความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา และครอบคลุ ม โดยผู ้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย นักวิ ชาการ 3 ท่าน ผู ้บริ หารโรงเรี ยน 1 ท่าน ผู ้เชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมิ นผล
1 ท่า น เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยอาศั ยเทคนิ ค IOC (Item
Objective Congruence Index) ของการวิ จัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป็ นข้อคาถามที่ตรงกับสิ่ งที่ผู้วิจั ยต้องการศึ กษาหรื อ ไม่
รวมไปถึ งถ้ อ ยภาษาที่ ใ ช้ ใ นข้ อ ค าถามมี ค วามเหมาะสมและสามารถสื่ อ ความได้ ห รื อ ไม่
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หาอยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึ ง 1.00
5. นาแบบสอบถามที่ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) มาปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์กอ่ นนาไป
ทดลองใช้
6. ตรวจสอบความเชื่ อ มั่นของแบบสอบถามโดยการทดลองใช้ ก ับโรงเรี ยน
สุ พรรณบุรีปัญญานุกูลที่ มีบริ บทใกล้เคี ยงกับตัวอย่าง (Try Out) จานวนผู ้ให้ข้อมูล 66 คน เนือ้ หา
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
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3.2.1 แบบสอบถาม ชุ ดที่ 2
1. ปรับปรุ งจากแบบสอบถาม ชุ ดที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2. ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และครอบคลุ มโดยผู ้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย นักวิ ชาการ 3 ท่าน ผู ้บริ หารโรงเรี ยน 1 ท่าน ผู ้เชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมิ นผล
1 ท่าน ดังนี้เพื่ อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หา (Content Validity) โดยอาศัยเทคนิค IOC (Item
ObjectiveCongruence Index) ของการวิ จัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ น
ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป็ นข้อคาถามที่ตรงกับสิ่ งที่ผู้วิจั ยต้องการศึ กษาหรื อ ไม่
รวมไปถึ งถ้ อ ยภาษาที่ ใ ช้ ใ นข้ อ ค าถามมี ค วามเหมาะสมและสามารถสื่ อ ความได้ หรื อ ไม่
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาอยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึ ง 1.00
3. นาแบบสอบถามที่ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
Validity) มาปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์กอ่ นนาไป
เก็บข้อมูล
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ก็บรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม และการสนทนากลุ ่ ม (Focus Group
Discussion) โดยมีรายละเอี ยด ดังนี้
1. แบบสอบถาม ชุ ดที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพการเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผู ้บริ หาร และครู ผู้สอนของโรงเรี ยนการศึกษาพิ เศษทั้ง 18 โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผู ้บริ หาร จานวน
58 คน และครู จ านวน 386 คน รวมทั้ง สิ้ น 444 คน (R1) จากนั้นการประเมิ นความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ข องรู ป แบบที่ จ ะเกิด ขึ้ นกับ โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา โดยผู ้เชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน (D1) จากนั้น ยกร่างรู ปแบบองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
2. แบบสอบถาม ชุ ดที่ 2
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ลในขั้นตอนนี้ ใช้ แบบสอบถาม เกี่ ยวกับ ศึ ก ษาสภาพของ
องค์ประกอบและความคาดหวังของผู ้ปฏิบตั ิ งานในสถานศึ กษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู ้บริ หาร
และครู ผู้สอนของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษทั้ง 18 โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผู ้บริ หาร จานวน 58 คน และ
ครู จานวน 386 คน รวมทั้งสิ้ น 444 คน (R2) จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์ ปรับปรุ งแก้ไข และ
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ และนาเสนอรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา (D2)
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3. การสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion)
ผู ้วิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่เป็ นการสัมมนาเชิ งประเมิ นจากผู ้ มีส่ ว น
เกี่ ยวข้อ งและนักวิ ชาการ โดยอาศัยเอกสารประกอบการสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion)
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการสนทนากลุ ่มเป็ นผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ 20 ท่า น เพื่ อ ยื นยันถึ ง ความเหมาะสมของรู ปแบบ
ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบที่ได้จากการวิ จัยไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้ นเมื่อนา
รู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
ไปใช้ในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.4.1 ข้ อมูล เชิ งปริมำณ
ผู ้วิจัยได้ดาเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูป
เป็ นลาดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบส ารวจรายการ (Check List)
ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการทางาน วิ ธีการรับรู ้เกี่ยวกั บการ
พัฒนาการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน และสถานภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการองค์
ความรู ้ของต้นสังกัด ซึ่ งมีลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับสภาพการเป็ นองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ในปั จจุ บนั เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดั บ คื อ ระดั บมากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อ ย น้อ ยที่ สุ ด วิ เ คราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาเสนอในรู ปของตารางประกอบคาบรรยาย
การแปลผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ทาการจาแนกรายด้าน รายข้อ และแปลผลรวม ทุก
ด้าน ซึ่ งพิ จารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ ยของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับของ (Likert Scale) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับน้อยที่สุด
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การแปลผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูล พิ จารณาจากค่าเฉลี่ ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เข้าใกล้ 0.00 หมายความว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นไม่กระจาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 103)
3.4.2 ข้ อมูล เชิ งคุณภำพ
ผู ้วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้การสนทนากลุ ่มด้วยการวิ เคราะห์แบบอุ ปนัย (Analytic Induction)
เพื่ อยืนยันถึ งความเหมาะสมของรู ปแบบ ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบที่ ได้จากการวิ จัยไปใช้
และความเป็ นประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้ นเมื่อนารู ป แบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ไปใช้ในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

การวิ จัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อเสนอรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
การศึ ก ษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปัญ ญา โดยอาศัยการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 18 โรงเรี ยน ประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ผู ้เชี่ ยวชาญและจัดอภิปรายกลุม่ เชิ งประเมิน
(Focus Group Discussion) ผู ้วิจัยขอเสนอผลการวิ จัยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่วไป
ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่ า ร้ อ ยละ แล้ว
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ดังนี้
ตารางที่ 3 สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
1. ตาแหน่งปั จจุ บนั
ผู ้บริ หาร
ครู ปฏิ บตั ิ การ
2. ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
ต่ ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปี ขึ้ นไป
3. สถานการรับรู ้การศึ กษาเกี่ยวกับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ฯ
เคย
ไม่เคย

จานวน

ร้ อยละ

58
386

13.00
87.00

85
136
70
38
115

19.10
30.60
15.80
8.60
25.90

366
78

82.40
17.60

123

ตารางที่ 3 (ต่อ) สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

74
132
105
55

20.00
36.10
28.70
15.00

4. แหล่งการรับรู ้ฯ
ศึ กษาในหลักสู ตรการศึ กษาปกติ
การอบรมสัมมนา
การศึ กษาด้วยตนเอง
การบอกกล่าวของเพื่ อนร่วมงาน

จากตารางที่ 3 สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นครู ปฏิ บตั ิ การ จานวน 386 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 87.00 และเป็ นผู ้บริ หาร จานวน 58 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
13.00 โดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง ต่ ากว่า 5-10 ปี จานวน 136 คน
คิ ดเป็ นร้อยละ 30.60 รองลงมาคื อ 21 ปี ขึ้ นไป จานวน 115 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 25.90 ทั้งนี้จากการ
สอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้หรื อได้รับการศึ กษาเกี่ยวกับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ย น
การศึ กษาพิ เศษ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรับรู ้เรื่ องการศึ กษาเกี่ยวกับการเป็ น องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ จานวน 366 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 82.40 โดยแหล่งที่ทาให้ผู้ตอบแบบรับรู ้เรื่ องดังกล่าว
คื อ การอบรมสั มมนา จ านวน 132 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.10 รองลงมาคื อ การศึ ก ษาด้วยตนเอง
จานวน 105 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 28.70 ศึ กษาในหลักสู ตรการศึ กษาปกติ จานวน 74 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
20.00 และการบอกกล่าวของเพื่ อนร่ วมงาน จานวน 55 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 15.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์ กรแห่ ง การเรีย นรู้ของโรงเรีย นการศึ กษาพิเศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติปั ญญา ในภาพรวมรายด้ าน
2.1 ผลการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติ ปัญญา ในภาพรวมรายด้าน ตามตารางที่ 4
ที่

ระดับสภาพปั จจุ บัน
S.D.
แปลผล

รายการ

1 องค์ประกอบด้านองค์กร
2 องค์ประกอบด้านภาวะผู ้นา
3 องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้

3.01
3.11
3.08

0.44
0.34
0.44

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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2.1 ผลการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติ ปัญญา ในภาพรวมรายด้านในแต่ละองค์ประกอบ ตามตารางที่ 4 (ต่อ)
ระดับสภาพปั จจุ บัน
ที่

รายการ

4 องค์ประกอบด้านการจัดการความรู ้
5 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
ค่ าเฉลี่ ยรวม

3.01
3.05
3.05

S.D.
0.42
0.64
0.45

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 ผลการเป็ นองค์กรแห่งเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่อง
ทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นว่าปั จจุ บนั โรงเรี ยนของตนเอง มีการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ( xˉ = 3.05) โดยเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ า น
แล้วพบว่า ทุกด้านมีข้อคิ ดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง คื อ ด้านภาวะผู ้นา ( xˉ = 3.11) ด้านการเรี ยนรู ้
( xˉ = 3.08) ด้านเทคโนโลยี ( xˉ = 3.05) ด้านองค์กร ( xˉ = 3.01) ด้านการจัด การความรู ้ ( xˉ = 3.01)
ตามลาดับ
2.2 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านองค์กร ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านองค์กร
รายการ
1. ด้ านองค์ กร
1.1 โครงสร้ างขององค์ กร
1. โรงเรี ยนมีระบบทางานที่ให้โอกาสสร้างสรรค์เพี ยงใด
2. บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถรับและสนองการสั่งการของ
ผู ้บงั คับบัญชาได้สะดวก และรวดเร็วเพียงใด
3. บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถติ ดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยนได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วเพียงใด
4. โรงเรี ยนได้มีการมอบอานาจให้แก่บุคลากรผูป้ ฎิบตั ิ หรื อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่วมสามารถตัดสิ นใจได้มากน้อยเพียงใด

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

3.11

0.55

ปานกลาง

3.12

0.54

ปานกลาง

2.86

0.51

น้อย

3.18

0.46

ปานกลาง
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ตารางที่ 5 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านองค์กร
รายการ
5. โรงเรี ยนได้มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจนและสามารถจัดยืดหยุน่ รองรับการปฏิบตั ิ งานแทน เพื่ อน
ร่วมงานได้มากน้อยพี ยงใด
1.2 วิสัยทัศน์ องค์ กร
6. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย มี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนร่วมกันมากน้อย
เพี ยงใด
7. ท่านคิ ดว่าวิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนมีเป้ าหมาย เชื่ องโยง
วัตถุ ประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่ อมัน่ มากน้อยเพียงใด
8. วิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนได้มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะที่
เปลี่ ยนแปลงเพี ยงใด
9. ท่านคิ ดว่าวิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนจะทาประโยชน์ให้เกิดต่อผูเ้ รี ยน
เพี ยงใด
10. ท่านคิ ดว่าวิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยน สามารถนาไปสู ่การปฏิบตั ิ ได้
ในระดับใด
1.3 วัฒนธรรมองค์ กร
11. โรงเรี ยนมีการสร้างการแข่งขันเชิ งรุ กและให้มีความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์เพี ยงใด
12. ท่านคิ ดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนมีทศั นคติ ที่ดีตอ่ การพัฒนางาน
ในระดับใด
13. โรงเรี ยนสามารถสร้างความสามัคคีและการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและ
กันเพี ยงใด
14. โรงเรี ยนมีเป้ าหมายหลักในด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนมากน้อย
เพี ยงใด
15. ท่านคิ ดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนกล้าแสดงความสามารถทาง
วิ ชาการและพร้อมรับการปรับเปลี่ยนเพี ยงใด

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

2.52

0.53

น้อย

3.18

0.45

ปานกลาง

3.07

0.61

ปานกลาง

2.68

0.27

น้อย

3.07

0.60

ปานกลาง

3.10

0.56

ปานกลาง

3.17

0.47

ปานกลาง

3.05

0.63

ปานกลาง

3.01

0.51

ปานกลาง

2.85

0.39

น้อย

3.13

0.53

ปานกลาง
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ตารางที่ 5 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านองค์กร
รายการ
16. โรงเรี ยนได้มีการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิ งานเพื่อนาไปสู ่การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
17. ท่านคิ ดว่าโรงเรี ยนได้สนับสนุนให้ใช้การวิจัยเป็ นส่วนของ
กระบวนการเรี ยนรู ้เพี ยงใด
1.4 กลยุทธ์ องค์ กร
18. ท่านคิ ดว่าโรงเรี ยนได้จัดสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ น
ในทุกๆ ส่วนอย่างเพี ยงพอมากน้อยเพียงใด
19. ท่านคิ ดว่าผู ้บริ หารโรงเรี ยนให้รางวัลแก่บุคลากรและทีมงานที่
สร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ๆ หรื อไม่เพี ยงใด
20. ท่านคิ ดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้ใช้การวัด และประเมินผลเป็ น
เครื่ องมือในการปรับปรุ งการดาเนินงานเพียงใด
21. โรงเรี ยนได้สร้างสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
เพี ยงใด
22. ท่านคิ ดว่าการสร้างความสาเร็จให้กบั โรงเรี ยนนั้น โรงเรี ยนได้
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากรและการเรี ยนรู ้ของทีมงาน
เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ ยรวม

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

2.98

0.52

น้อย

2.86

0.25

น้อย

3.09

0.57

ปานกลาง

2.94

0.19

น้อย

3.28

0.32

ปานกลาง

2.89

0.24

น้อย

3.14

0.52

ปานกลาง

3.01

0.44

ปานกลาง

จากตารางที่ 5 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านองค์กร ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นว่าปั จจุ บนั โรงเรี ยนของ
ตนเองมีการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านองค์กร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( xˉ = 3.01)
โดยเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิ ดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุ บนั ได้แก่ บุคลากรในโรงเรี ยน
ได้ใช้การวัด และประเมินผลเครื่ องมือในการปรับปรุ งการดาเนินงาน ( xˉ = 3.28) โรงเรี ยนได้มีการ
มอบอานาจให้แก่บุคลากรผู ้ปฎิบตั ิ หรื อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่วมสามารถตัดสิ นใจ ( xˉ = 3.18)
โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่วมในการกาหนดวิ สัยทัศน์ข อง
โรงเรี ยนร่วมกันมากน้อย ( xˉ = 3.18 ) โรงเรี ยนมีการสร้างการแข่งขันเชิ งรุ กและให้มีความคิ ดริ เริ่ ม
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สร้างสรรค์ ( xˉ = 3.17 ) การสร้างความสาเร็จให้กบั โรงเรี ยนนั้น โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
บุคลากรและการเรี ยนรู ้ของที มงาน ( xˉ = 3.14) บุคลากรในโรงเรี ยนกล้ าแสดงความสามารถทาง
วิ ชาการและพร้อมรับการปรับเปลี่ ยน ( xˉ = 3.13 ) บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถรับและสนองการสัง่
การของผู ้บังคั บบัญ ชาได้ส ะดวก และรวดเร็ ว ( xˉ = 3.12 ) โรงเรี ยนมี ระบบท างานที่ ให้โอกาส
สร้ า งสรรค์ ( xˉ = 3.11 ) วิ สั ยทัศ น์ข องโรงเรี ยนจะท าประโยชน์ให้ เ กิด ต่ อ ผู ้เ รี ยน ( xˉ = 3.10 )
โรงเรี ยนได้จัดสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นในทุกๆ ส่วนอย่างเพี ยงพอ ( xˉ = 3.09) วิ สัยทัศน์
ของโรงเรี ยนมีเป้ าหมาย เชื่ องโยง วัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่ อมัน่ ( xˉ = 3.07) วิ สัยทัศน์
ของโรงเรี ยนจะทาประโยชน์ให้เกิดต่อผู ้เรี ยน ( ˉx = 3.07 ) บุคลากรในโรงเรี ยนมีทศั นคติ ที่ดีต่อการ
พัฒนางาน ( xˉ = 3.05) โรงเรี ยนสามารถสร้างความสามัคคีและการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ( xˉ = 3.01 )
โรงเรี ยนได้ มีก ารปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ นาไปสู ่ การพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น ( xˉ = 2.98) ผู ้ บริ ห าร
โรงเรี ยนให้รางวัลแก่บุคลากรและทีมงานที่ส ร้างสรรค์องค์ความรู ้ ใหม่ๆ ( xˉ = 2.94) โรงเรี ยนได้
สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู ้ ( xˉ = 2.89) บุ ค ลากรในโรงเรี ยนสามารถ
ติ ดต่อสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนได้ง่า ยสะดวก และรวดเร็ว ( xˉ = 2.86) โรงเรี ยนได้
สนับสนุนให้ใช้การวิ จัยเป็ นส่ว นของกระบวนการเรี ยนรู ้ ( xˉ = 2.86) โรงเรี ยนมีเป้ าหมายหลั ก ใน
ด้ า นการพัฒ นาผู ้เ รี ยนมากน้อย ( xˉ = 2.85) วิ สั ยทัศ น์ข องโรงเรี ยนได้มีการปรั บให้สอดคล้องกับ
สภาวะที่เ ปลี่ ยนแปลง ( xˉ = 2.68) โรงเรี ยนได้ มีก ารกาหนดบทบาทหน้าที่ ของบุ คลากรไว้อย่าง
ชัดเจนและสามารถจัดยืดหยุน่ รองรับการปฏิ บตั ิ งานแทน เพื่ อนร่วมงาน ( xˉ = 2.52) ตามลาดับ
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2.3 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านภาวะผู ้นา ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านภาวะผู ้นา
รายการ
2. ด้ านภาวะผู้นา
2.2 การเป็ นผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
1. ท่านคิ ดว่าผู ้บริ หารโรงเรี ยนได้คิดวิ ธีการทางานใหม่ๆ ในการ
บริ หารโรงเรี ยนระดับใด
2. ท่านคิ ดว่าผู ้บริ หารโรงเรี ยนกระตุ ้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยน
วิ ธีการในการทางานเพียงใด
3. ท่านคิ ดว่าผู ้บริ หารโรงเรี ยนกล้าเผชิญกับความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ระดับใด
4. ท่านคิ ดว่าผู ้บริ หารโรงเรี ยนมีความรู ้ความสามารถในการปฏิ รูป
การเรี ยนรู ้เพี ยงใด
5. ท่านคิ ดว่าเพื่ อให้บรรลุผลเป้ าหมายสู งสุ ดผู ้บริ หารสามารถจูงใจ
ให้บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิ บตั ิ งานเกินกว่าความคาดหวังปกติ
สู งสุ ดเพี ยงใด
6. ท่านคิ ดว่าผู ้บริ หารโรงเรี ยนนับเป็ นต้นแบบที่ดีดา้ นความมี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความกล้าหาญ ความอดทน และความแน่วแน่
เด็ดเดี่ ยวเพียงใด
ค่ าเฉลี่ ยรวม

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

3.11

0.55

ปานกลาง

3.21

0.29

ปานกลาง

3.21

0.41

ปานกลาง

3.30

0.28

ปานกลาง

2.96

0.15

น้อย

2.87

0.38

น้อย

3.11

0.34

ปานกลาง

จากตารางที่ 6 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านภาวะผู ้นา ของโรงเรี ยนการศึ ก ษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นว่าปั จจุ บนั โรงเรี ยน
ของตนเองมี ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ด้ า นภาวะผู ้ นา ในภาพรวมอยู ่ในระดั บ ปานกลาง
( xˉ = 3.11) โดยเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิ ดเห็น เกี่ยวกับสภาพปั จจุ บนั ได้แก่ ผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนมี ค วามรู ้ ความสามารถในการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ( xˉ = 3.30) ผู ้ บริ ห ารโรงเรี ยนกระตุ ้นให้
บุคลากรปรับเปลี่ ยนวิ ธีการในการทางาน ( xˉ = 3.21) ผู ้บริ หารโรงเรี ยนกล้าเผชิญกับความขัดแย้งอย่าง
สร้ า งสรรค์ ( xˉ = 3.21) ผู ้ บริ ห ารโรงเรี ยนได้ คิ ด วิ ธีก ารท างานใหม่ๆ ในการบริ ห ารโรงเรี ย น
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( xˉ = 3.11) เพื่ อให้บรรลุ ผลเป้ าหมายสู งสุ ดผู ้บริ หารสามารถจู งใจให้บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิ บตั ิ ง าน
เกิ นกว่ า ความคาดหวังปกติ สู ง สุ ด ( xˉ = 2.96) ผู ้ บริ ห ารโรงเรี ยนนับเป็ นต้ นแบบที่ ดี ด้า นความมี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความกล้าหาญ ความอดทน และความแน่วแน่เด็ดเดี่ ยว ( xˉ = 2.87) ตามลาดับ
2.4 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์การแห่งกรเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึกษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้
รายการ
3. ด้ านการเรียนรู้
3.1 ระดับการเรียนรู้
1. โรงเรี ยนได้กาหนดการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู ้เพี ยงใด
2. การเรี ยนรู ้ระดับบุคคลเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ในระดับอื่ นๆ
ท่านคิ ดว่าโรงเรี ยนได้ให้ความสาคัญการเรี ยนรู ้ระดับบุคคลอยูใ่ น
ระดับใด
3. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
มาน้อยเพี ยงใด
4. โรงเรี ยนได้มีการบูรณาการการเรี ยนรู ้ของบุคคลและการเรี ยนรู ้
ระดับทีมงานเข้าด้วยกันเพียงใด
5. ท่านคิ ดว่าโรงเรี ยนมีกลไกในการพัฒนาเครื อ ข่ายเชื่ อมโยง
ทุกระดับการเรี ยนรู ้เพี ยงใด
3.2 ประเภทการเรียนรู้
6. ท่านคิ ดว่าโรงเรี ยนและบุคลากรได้ ใช้การเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ เพื่ อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเพี ยงใด
7. ท่านคิ ดว่าโรงเรี ยนและบุคลากร เรี ยนรู ้วิธีการวางแผน โดยใช้การ
คาดการณ์ในอนาคตหรื อไม่เพียงใด

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

3.17

0.46

ปานกลาง

3.48

0.24

ปานกลาง

3.14

0.51

ปานกลาง

3.11

0.55

ปานกลาง

3.14

0.42

ปานกลาง

2.91

0.42

น้อย

3.32

0.35

ปานกลาง
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ตารางที่ 7 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้
รายการ
8. โรงเรี ยนและบุคลากรได้มีการหาวิ ธีที่จะเรี ยนรู ้ท้ งั จากภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยนหรื อไม่เพี ยงใด
9. ท่านคิ ดว่าโรงเรี ยนและบุคลากร ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ งานมาก
น้อยเพี ยงใด
10. โรงเรี ยนได้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กบั ผู ้รู้หรื อผู ้เชี่ ยวชาญจาก
ภายนอกหรื อไม่เพี ยงใด
3.3 วินัยในการเรียนรู้
11. บุคลากรในโรงเรี ยนตระหนักรู ้ในระดับใดถึ งการพัฒนาตนเอง
และโรงเรี ยนสู ่ความเป็ นเลิศ
12. บุคลากรในโรงเรี ยนได้พัฒนาแบบแผนความคิ ดส่วนตนให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับใด
13. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาความคิ ดเชิ งสร้างสรรค์และ
เน้นมุมมองแบบเป็ นวงจรอยูใ่ นระดับใด
14. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีก ารพัฒนาวิ สยั ทัศน์ส่วนตนเพื่อนามา
บูรณาการเป็ นวิ สัยทัศน์ร่วมของโรงเรี ยนหรื อไม่เพี ยงใด
15. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการเรี ยนรู ้เป็ นทีมอยูใ่ นระดับใด
16. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถของตน
เพื่ อบรรลุ วิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรี ยนเพียงใด
ค่ าเฉลี่ ยรวม

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

3.06

0.62

ปานกลาง

3.00

0.46

ปานกลาง

2.99

0.53

น้อย

2.98

0.44

น้อย

3.05

0.38

ปานกลาง

3.02

0.35

ปานกลาง

2.94

0.37

น้อย

2.79

0.34

น้อย

3.13

0.53

ปานกลาง

3.08

0.44

ปานกลาง

จากตารางที่ 7 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ ก ษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นว่าปั จจุ บนั โรงเรี ยน
ของตนเองมี ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้ า นการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยู ่ในระดั บ ปานกลาง
( xˉ = 3.11) โดยเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิ ดเห็น เกี่ยวกับสภาพปั จจุ บนั ได้แก่ โรงเรี ยนได้
ให้ความสาคัญการเรี ยนรู ้ระดับบุคคล ( xˉ = 3.48) โรงเรี ยนและบุคลากร เรี ยนรู ้วิธีการวางแผน โดยใช้
คาดการณ์ในอนาคต ( xˉ = 3.32) โรงเรี ยนได้กาหนดการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่ง การเรี ยนรู ้

131

( xˉ = 3.17) โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ( xˉ = 3.14) โรงเรี ยนมี
กลไกในการพัฒนาเครื อข่ายเชื่ อมโยงทุกระดับการเรี ยนรู ้ ( xˉ = 3.14) บุคลากรในโรงเรี ยนได้ มี ก าร
พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเพื่ อบรรลุ วิสั ยทัศ น์ร่ว มของโรงเรี ยน ( xˉ = 3.13) โรงเรี ยนได้ มี
การบูรณาการการเรี ยนรู ้ของบุคคลและการเรี ยนรู ้ระดับทีมงานเข้าด้วยกัน ( xˉ = 3.11) โรงเรี ยนและ
บุ ค ลากรได้ มีก ารหาวิ ธีที่ จะเรี ยนรู ้ ท้ ัง จากภายในและภายนอกโรงเรี ยน ( xˉ = 3.06) บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนได้ พัฒนาแบบแผนความคิ ด ส่วนตนให้มี ค วามสอดคล้อ งกับความต้ องการของโรงเรี ยน
( xˉ = 3.05) บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาความคิ ดเชิ งสร้างสรรค์และเน้นมุมมองแบบเป็ นวงจร
( xˉ = 3.02) โรงเรี ยนและบุ คลากร ได้ เ รี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติงานมาก ( xˉ = 3.00) โรงเรี ยนได้ มีการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กบั ผู ้รู้หรื อผู ้เชี่ ยวชาญจากภายนอก ( xˉ = 2.99) บุคลากรในโรงเรี ยนตระหนัก รู ้ ใน
ระดับใดถึ งการพัฒนาตนเองและโรงเรี ยนสู ่ความเป็ นเลิ ศ ( xˉ = 2.98) บุคลากรในโรงเรี ยนได้ มีก าร
พัฒนาวิ สัยทัศน์ส่วนตนเพื่ อนามาบูรณาการเป็ นวิ สัยทัศน์ร่วมของโรงเรี ยน ( xˉ = 2.94) โรงเรี ยนและ
บุ ค ลากรได้ ใช้ ก ารเรี ยนรู ้ จ าก ประสบการณ์ เ พื่ อ ปรั บให้ เ ข้า กับการเปลี่ ยนแปลง ( xˉ = 2.91 )
บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการเรี ยนรู ้เป็ นทีม ( xˉ = 2.79) ตามลาดับ
2.5 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้ านการจัด การความรู ้ ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการความรู ้
รายการ
4. ด้ านการจั ดการความรู้
4.1 การแสวงหาความรู้
1. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง
ความรู ้ภายในโรงเรี ยนหรื อไม่เพี ยงใด
2. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง
ความรู ้ภายนอกโรงเรี ยนเพี ยงใด
3. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการศึ กษาอบรมเพื่ อพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ
อยูเ่ สมออยูใ่ นระดับใด
4. บุคลากรในโรงเรี ยนได้ใช้วิธีแสวงหาความรู ้ที่หลากหลายเพี ยงใด

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

3.03

0.28

ปานกลาง

2.82

0.38

น้อย

2.91

0.44

น้อย

3.11

0.54

ปานกลาง
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ตารางที่ 8 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการความรู ้
รายการ
5. บุคลากรในโรงเรี ยนมีผลการแสวงหาความรู ้ในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอยูใ่ นระดับใด
4.2 การสร้ างความรู้
6. โรงเรี ยนได้มีการรวบรวมความรู ้ใหม่ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาครู อยู ่
เสมอ และต่อเนื่องหรื อไม่เพียงใด
7. โรงเรี ยนได้สังเคราะห์ความรู ้ใหม่ให้บูรณาการกัน และจัดเป็ น
หมวดหมูห่ รื อไม่เพียงใด
8. บุคลากรในโรงเรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ด้วยการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้กบั ผู ้รู้ในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอเพียงใด
9. โรงเรี ยนและบุคลากรได้สร้างความรู ้ใหม่ โดยวิ ธีการที่
หลากหลายหรื อไม่เพียงใด
4.3 การจั ดเก็บความรู้
10. โรงเรี ยนได้มีการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ และค้นหาง่าย
หรื อไม่เพี ยงใด
11. โรงเรี ยนได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
หรื อไม่เพี ยงใด
12. โรงเรี ยนได้มีการปรับปรุ งความรู ้ใหม่ มาเก็บไว้อย่างต่อเนื่อง
หรื อไม่เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ ยรวม

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

2.91

0.28

น้อย

2.96

0.27

น้อย

3.22

0.40

ปานกลาง

2.97

0.43

น้อย

3.05

0.39

ปานกลาง

2.98

0.40

น้อย

3.10

0.57

ปานกลาง

3.05

0.64

ปานกลาง

3.01

0.42

ปานกลาง

จากตารางที่ 8 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้ า นการจัดการความรู ้ ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นว่าปั จจุ บนั
โรงเรี ยนของตนเองมีการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการความรู ้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดั บ
ปานกลาง ( xˉ = 3.01) โดยเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิ ดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุ บนั ได้แก่
โรงเรี ยนได้สั งเคราะห์ค วามรู ้ใหม่ให้บูรณาการกัน และจัดเป็ นหมวดหมู ่ ( xˉ = 3.22) บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนได้ใช้วิธีแสวงหาความรู ้ที่หลากหลาย ( xˉ = 3.11) โรงเรี ยนได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การจั ด เก็บข้อมู ล ( xˉ = 3.10) โรงเรี ยนและบุคลากรได้สร้ างความรู ้ใหม่ โดยวิ ธีการที่หลากหลาย
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( xˉ = 3.05) โรงเรี ยนได้มีการปรับ ปรุ งความรู ้ใหม่ มาเก็บไว้อย่างต่อเนื่ อง ( xˉ = 3.05) บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนได้มีการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง ความรู ้ภายในโรงเรี ยน ( xˉ = 3.03) โรงเรี ยนได้มีการจัดเก็บ
ความรู ้อย่างเป็ นระบบ และค้นหาง่าย ( xˉ = 2.98) บุคลากรในโรงเรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ ใหม่ด้ ว ย
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กบั ผู ้รู้ในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ( xˉ = 2.97)โรงเรี ยนได้มีการรวบรวมความรู ้
ใหม่ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาครู อยู เ่ สมอ และต่อเนื่อ ง ( xˉ = 2.96) บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการศึ ก ษา
อบรมเพื่ อพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ( xˉ = 2.91) บุคลากรในโรงเรี ยนมีผลการแสวงหาความรู ้ ใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ( xˉ = 2.91) บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง ความรู ้
ภายนอกโรงเรี ยน ( xˉ = 2.82) ตามลาดับ
2.6 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรี ยนการศึ ก ษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ดัง รายละเอี ยดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านเทคโนโลยี
รายการ
5. ด้ านเทคโนโลยี
5.1 การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
1. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรสามารถเข้าถึ งและใช้
เทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้หรื อไม่เพียงใด
2. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้บุคลากรมีการแบ่งปั น
แลกเปลี่ ยน และใช้เทคโนโลยีร่วมกันหรื อไม่เพียงใด
3. โรงเรี ยนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัย เพื่ อนามาใช้ใน
การปฏิ บตั ิ งานหรื อไม่เพี ยงใด
4. โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยี เพื่ อการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ๆ
แก่ผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่องหรื อไม่เพี ยงใด
5. โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นประโยชน์ใน
ด้านการสื่ อสาร การบริ หารงานของโรงเรี ยนให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยได้รับทราบหรื อไม่เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ ยรวม

ระดับสภาพปั จจุ บัน
xˉ

S.D.

แปลผล

3.06

0.62

ปานกลาง

3.05

0.63

ปานกลาง

3.03

0.67

ปานกลาง

3.05

0.64

ปานกลาง

3.06

0.62

ปานกลาง

3.05

0.64

ปานกลาง
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จากตารางที่ 9 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้ า นเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นว่าปั จจุบนั โรงเรี ยนของ
ตนเองมีการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ( xˉ = 3.05)
โดยเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิ ดเห็น เกี่ยวกับสภาพปั จจุ บนั ได้แก่ โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้
บุคลากรสามารถเข้าถึ งและใช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรี ยนรู ้ ( xˉ = 3.06) โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็ นประโยชน์ในด้านการสื่ อสาร การบริ หารงานของโรงเรี ยนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้
( xˉ = 3.06) โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้บุคลากรมีการแบ่งปั นแลกเปลี่ ยน และใช้เทคโนโลยี
ร่วมกัน ( xˉ = 3.05) โรงเรี ยนได้มีการใช้เ ทคโนโลยี เพื่ อการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ๆ แก่ผู้เรี ยนอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ( xˉ = 3.05) โรงเรี ยนได้ มีการพัฒ นาเทคโนโลยี ให้ทนั สมัย เพื่ อนามาใช้ ในการปฏิ บตั ิ งาน
( xˉ = 3.03) ตามลาดับ
2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้กบั องค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ผลการวิ เคราะห์ดังตารางที่ 10 - 15 ต่อไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ กบั องค์ประกอบการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ภาพรวมรายด้าน
ด้าน
องค์กร
1

ด้านภาวะ
ผู ้นา
.752(**)
1

ด้านการ
เรี ยนรู ้
.875(**)
.811(**)
1

ด้านองค์กร
ด้านภาวะผู ้นา
ด้านการเรี ยนรู ้
ด้ า นการจั ด การ
ความรู ้
ด้านเทคโนโลยี
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

ด้ า นกาจั ด การ
ความรู ้
.792(**)
.695(**)
.899(**)
1

ด้าน
เทคโนโลยี
.696(**)
.485(**)
.705(**)
.804(**)
1

จากตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้กบั องค์ประกอบ
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ภาพรวมรายด้านพบว่า การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้กบั องค์ประกอบ
องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ัน ทางบวกในระดั บ สู ง ในทุ ก ด้ า น ประกอบด้ ว ย
ด้านการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยี และด้านภาวะผู ้ นา อย่างมีนยั ส าคั ญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 11
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จากตารางที่ 11 ค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบการเป็ นองค์ก รแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ด้ า นองค์ ก ร ระหว่ า งองค์ ประกอบย่อ ย พบว่ า ภายในองค์ ประกอบด้ า นองค์ ก ร
ส่ ว นใหญ่มีค วามสั มพันธ์ ก นั อย่างนัยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ .05 แต่ ส าหรั บข้ อ ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั คื อ ข้อโรงเรี ยนมีระบบการทางานที่มงุ ่ เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมข้อโรงเรี ยนมี ก าร
ปรับวิ สัยทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ ยนแปลง และข้อโรงเรี ยนมีการติ ดต่อสื่ อสารทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรี ยนอย่า งสะดวก กับบุ ค ลากรในโรงเรี ยนมี ความกล้า หาญเชิ งวิ ช าการและ
กล้าเผชิ ญกับความเปลี่ ยนแปลงทุกรู ปแบบ
ตารางที่ 12 ค่ า ความสั มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ภายในองค์ประกอบการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้
ด้านภาวะผู ้นา ระหว่างองค์ประกอบย่อย
ข้อ
B1
B2
B3
B1
1
.700(**)
.804(**)
B2
1
.681(**)
B3
1
B4
B5
B6
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

B4
.838(**)
.735(**)
.862(**)
1

B5
.654(**)
.691(**)
.754(**)
.698(**)
1

B6
.509(**)
.611(**)
.595(**)
.642(**)
.692(**)
1

จากตารางที่ 12 ค่ า สั มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ภายในองค์ประกอบการเป็ นองค์ กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ด้านภาวะผู ้นา ระหว่างองค์ประกอบย่อยด้านภาวะผู ้นา พบว่าภายในองค์ประกอบด้านภาวะ
ผู ้นาทุกข้อมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ .05
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ตารางที่ 13
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ตารางที่ 14

139

ตารางที่ 15 ค่ า ความสั มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ภายในองค์ประกอบการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้
ด้านเทคโนโลยี ระหว่างองค์ประกอบย่อย
ข้อ
E1
E2
E3
E1
1
.591(**)
.685(**)
E2
1
.654(**)
E3
1
E4
E5
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

E4
.618(**)
.783(**)
.710(**)
1

E5
.685(**)
.659(**)
.680(**)
.690(**)
1

จากตารางที่ 15 แสดงค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบการเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ด้านเทคโนโลยี ระหว่างองค์ประกอบย่อย พบว่าภายในองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
ทุกข้อมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการนาเสนอรู ป แบบการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ย นรู้ ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปั ญญา
3.1 ผลการประเมินภาพรวม ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และเป็ นประโยชน์
โดยผู้ เ ชี่ ยวชาญ 9 ท่ า น ที่ จ ะเกิ ด ขึ ้นในโรงเรี ย นการศึกษาพิเศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติปั ญญา
โดยอาศัยการเรียนรู้ไปใช้ ได้ ผลตามตารางที่ 16 - 22
ตารางที่ 16 ผลการประเมินภาพรวมความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ข อง
รู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
ประโยชน์
รายละเอี ยดเนือ้ หา
สาระของรูป แบบ
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
1. หลักการของรู ปแบบ
2. จุดมุ ง่ หมายของรู ปแบบ
3. กลไกในการดาเนิ นงาน
4. วิธีการดาเนิ นงาน

4.54 0.48 มากที่สุด 4.57 0.47
4.67 0.46 มากที่สุด 4.65 0.42

มากที่สุด 4.46
มากที่สุด 4.45

0.45 มาก
0.46 มาก

4.50 0.51 มาก

4.53 0.43

มากที่สุด 4.54

0.48 มากที่สุด

4.54 0.46 มากที่สุด 4.53 0.50

มากที่สุด 4.56

0.47 มากที่สุด

5. การประเมิ นรู ปแบบ
6. เงื่ อนไขความสาเร็ จ
รวมเฉลี่ย

4.58 0.37 มากที่สุด 4.67 0.45
4.47 0.48 มาก
4.60 0.47

มากที่สุด 4.51
มากที่สุด 4.73

0.49 มากที่สุด
0.43 มากทีส่ ุ ด

4.55 0.32 มากที่สุด 4.59 0.32

มากที่สุด 4.54

0.27 มากที่สุด
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จากตารางที่ 16 พบว่ า องค์ ประกอบด้า นหลักการ ด้ า นมุ ่งหมายของรู ปแบบ ด้ า นกลไก
ในการดาเนินงาน ด้านวิ ธีการดาเนินงาน ด้านประเมินรู ปแบบ และด้านเงื่ อนไขความสาเร็จ มีความ
เหมาะสม มีความเป็ นไปได้ และมีประโยชน์ มากที่สุดทั้ง 6 ด้าน ด้านที่มีความความเหมาะสมสู งสุด
คื อ ด้ า นจุ ด มุ ่งหมายของรู ปแบบ (xˉ = 4.67) ด้ า นที่ มีค วามเป็ นไปได้ สู งสุ ด คื อ ด้ า นการประเมิน
รู ปแบบ (xˉ = 4.67) และด้านที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ด คื อเงื่ อนไขความสาเร็จ (xˉ = 4.73)
3.1.1 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ในองค์ประกอบด้านหลักการของ
รู ปแบบ ตามประเด็นย่อยดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการประเมิน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านหลักการของรู ปแบบ
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ
1. หลักการของรูปแบบ
1.1 หลัก การพัฒ นาตนเองของครู และ
บุคลากรในองค์กร
1.2 หลักการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ข อง
ครู และบุคลากรในองค์กร
1 . 3 ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น กา ร
ด า เนิ น กา รของครู และบุ ค ลา กร ที่
เกีย่ วข้อง
1.4 หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
1.5 หลักความต่อเนื่ องเพื่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนเป็ นระบบ
1.6 หลัก การพัฒ นาให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพปั ญ หาและความต้อ งกา ร ของ
โรงเรี ยนแต่ละแห่ง
1.7 หลัก การด้า นความเป็ นโรงเรี ย น
การศึ ก ษาพิ เ ศษตาม พ.ร.บ.กา รจั ด
การศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
รวมเฉลี่ย

ความเหมาะสม
S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด

4.78 0.42 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด

4.56 0.50 มากที่สุด 4.33

0.47

4.44 0.50

4.78

0.42 มากที่สุด 4.33 0.47

มาก

4.56 0.50 มากที่สุด 4.67

0.47 มากที่สุด 4.44 0.50

มาก

4.33 0.47

มาก

4.67

0.47 มากที่สุด 4.22 0.42

มาก

4.44 0.50

มาก

4.44

0.50

4.22 0.42

มาก

0.47 มากที่สุด 4.46 0.45

มาก

มาก

4.54 0.48 มากที่สุด 4.57

มาก

มาก

4.56 0.50 มากที่สุด
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จากตารางที่ 17 พบว่ า องค์ประกอบของรู ปแบบด้าน หลั กการของรู ปแบบ เมื่ อพิ จารณา
รายละเอี ยดด้านความเหมาะสมที่ของหลักการรู ปแบบพบว่าข้อ ที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คื อ หลักการ
แลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ของครู และบุคลากรในองค์กร (xˉ = 4.78) ส่วนความเป็ นไปได้เมื่อพิ จารณา
รายละเอี ยดที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ หลั ก การพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อ ง ( xˉ = 4.78) ส่ ว นความเป็ นไป
ประโยชน์ เมื่อพิ จารณารายละเอี ยดที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คื อ หลักการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ของครู
และบุคลากรในองค์กร (xˉ = 4.78)
3.1.2 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ในองค์ประกอบด้านจุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ
ตามประเด็นย่อยดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านจุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ

ความเหมาะสม
S.D. แปลผล

ความเป็ นไปได้
S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D.

แปลผล

2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
2.1 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรี ย นรู ้
ของโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิเ ศษ ด้าน 4.56 0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด
การบกพร่องทางสติปัญญา
2.2 เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะผู ้บริ หาร
ค รู แล ะ บุ ค ล า ก ร ทุ ก ฝ่ า ย ข อ ง
4.78 0.42 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด
โรงเรี ยนสู ค่ วามเป็ นบุคคลแห่ง การ
เรี ยนรู ้
รวมเฉลี่ย
4.67 0.46 มากที่สุด 4.65 0.42 มากที่สุด 4.45 0.46 มากที่สุด

จากตารางที่ 18 พบว่ า องค์ ประกอบของรู ปแบบด้ านจุ ด มุ ่งหมายของรู ปแบบ มี ค วาม
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ เมื่ อ พิ จารณาราย ละเอี ยดทุ กด้ าน ที่ เ กิ ดกับ
หลักการจุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ พบว่า เป็ นรู ปแบบเพื่ อพัฒนาสมรรถนะผู ้บริ หาร ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายของโรงเรี ยนสู ่ความเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ทุกด้าน (xˉ = 4.78)

142

3.1.3 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ในองค์ประกอบด้านกลไกในการดาเนินงาน
ตามประเด็นย่อยดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านกลไกในการดาเนินงาน
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ

ความเหมาะสม
S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

3. กลไกการดาเนินงาน
3.1 ระบบบริ หารงาน
3.1.1 จัด หน่ว ยงานและโครงสร้างที่มี
ความเป็ นอิสระความคล่อ งตัว และเน้ น
4.44 0.50 มาก
4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด
การมี ส ่ว นร่ว มเพื่ อ พัฒ นาสู ่ค วามเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ เ อื้ อ
4.56 0.50 มากทีส่ ุ ด 4.44 0.50 มาก
4.67 0.47 มากทีส่ ุ ด
ต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.2 รู ปแบบการบริ หาร
3.2.1 ระดับโรงเรี ยน
1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ต้องการความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยน
2) ดาเนิ นการพัฒนาครู และบุคลากรให้
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
3) นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบ
กัล ยาณมิ ต ร โดยอาศัย คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.2.2 ระดับผู บ้ ริ หารโรงเรี ยน
1) ผู บ้ ริ หารพัฒนาตนเองสู ผ่ ู ้บริ ห ารมื อ
อาชีพ
2) สร้ า งความรู ้สึ ก เป็ นเจ้าของและให้
ทุกฝ่ ายมี สว่ นร่วมในการบริ หารจัดการ

4.78 0.42

มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด

4.89 0.31 มากที่สุด 4.44

0.50

มาก

4.89 0.31 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด

4.44 0.50

มาก

4.22

0.42

4.33 0.67

มาก

4.67

0.47 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด

มาก

4.56 0.50 มากที่สุด

4.44 0.50

มาก
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ตารางที่ 19 (ต่ อ ) ผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของ
รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านกลไกในการดาเนินงาน
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ
3) สร้ า งความตระหนัก ในองค์ ก รแห่ง
การเรี ยนรู ้รว่ มกันของครู และบุ ค ลากร
ในองค์กร
4) ผู ้บริ ห ารส่ง เสริ มสนั บ สนุ น และ
อ า น วยควา ม สะดวกในการพัฒ นา
โรงเรี ยนสู อ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
5) สร้างขวัญกาลังใจแก ่ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายทุกระดับภายในโรงเรี ยน
6) สร้ า งวัฒ นธรรมองค์ ก รแห่ ง กา ร
เรี ย นรู ้ เชน่ มี ก ารแข่ง ขัน ในเ ชิ ง รุ ก
มี ทั ศ น คติ ที่ ดี ต ่อ โรงเรี ยน มี ควา ม
สามัคคี และมี เป้าหมายหลัก ในด้าน การ
พัฒนาผู เ้ รี ยน เป็ นต้น
3.2.3 ระดับครู และบุคลากร
1) ผู บ้ ริ หารส่งเสริ มให้ครู และบุค ลากร
พัฒ นาตนเองให้ ค วามรู ้ค วามสามารถ
ในการจัดการเรี ยนการสอน
2) พัฒนาการเรี ยนรู ้รว่ มกันเป็ นทีม เชน่
ส่ง เสริ ม ให้ ค รู และบุ ค ลากรทางานทีม
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู และบุ ค ลา กรมี กา ร
แบ่ง ปั น แลกเปลี่ ย นถ่า น ทอดข้ อ มู ล
ระหว่า งกัน และด าเนิ นนิ เทศ ระหว่าง
กลุม่ งานอย่างช ่วยเหลือเกือ้ กูล

ความเหมาะสม
S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

4.22 0.63

มาก

5.00

0.00 มากที่สุด 4.44 0.50

4.44 0.68

มาก

4.44

0.50

มาก

4.56 0.50 มากที่สุด

4.33 0.67

มาก

4.33

0.47

มาก

4.33 0.47

มาก

4.56 0.50 มากที่สุด 4.67

0.47 มากที่สุด 4.44 0.50

มาก

4.56 0.50 มากที่สุด 4.89

0.31 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด

4.33 0.47

0.42

มาก

4.22

มาก

4.44 0.50

มาก

มาก
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ตารางที่ 19 (ต่ อ ) ผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของ
รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านกลไกในการดาเนินงาน
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ

ความเหมาะสม
S.D.

3 ) สร้ า งควา ม รู ้ ใ หม่ ด ้ ว ยวิ ธี กา รที่
หลากหลาย เชน่ ส่ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละ
บุ ค ลากรกระตื อ รื อ ร้น ในการแสวงหา
ความรู ้ ท้ ัง ภายในและภายนอกอย่า ง 4.33 0.47
หลากหลาย สร้ า งบรรยากาศที่ เ อื้อต่อ
ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และแน วทาง
ใหม่อย่างสร้างสรรค์
4) ด าเนิ นการจั ด เก็ บ และแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ เช ่น มี การจัดเก็บความรู ้ อย่า งเป็ น
4.33 0.47
ระบบ ค้นหาได้งา่ ยละส่งเสริ มให้ ครู และ
บุคลากรใช้เทคโนโลยีการปฏิ บัติ
รวมเฉลี่ย
4.50 0.51

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

มาก

4.33

0.47

มาก

4.44 0.50

มาก

มาก

4.33

0.47

มาก

4.33 0.47

มาก

มาก

4.53

0.43 มากที่สุด 4.54 0.48 มากที่สุด

จากตารางที่ 19 พบว่ า องค์ ประกอบของรู ปแบบด้ านกลไกในการด าเนิ นงาน มี ค วาม
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ เมื่อพิ จารณารายละเอี ยดพบว่าข้อที่มีค่า เฉลี่ ย
ความเหมาะสมมากที่สุด คื อ ด าเนิ นการพัฒ นาครู และบุ คลากรให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ และ
นิเทศติ ดตามและประเมินผลแบบกัลยาณมิตรโดยอาศัยคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
(xˉ = 4.89) ส่วนในด้านความเป็ นไปได้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคื อ สร้างความตระหนักในองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกันขอบครู และบุคลากรในองค์กร (xˉ = 5.00) และด้านความเป็ นประโยชน์ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คื อ นิเทศ ติ ดตาม และประเมินผลแบบกัลยาณมิตรโดยอาศัยคณะกรรมการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการ
(xˉ = 4.78)
3.1.4 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ข องรู ปแบบการเป็ นองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ ในองค์ ประกอบด้ านวิ ธีก ารด าเนิ นงาน
ตามประเด็นย่อยดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์
ของรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านวิ ธีการดาเนินงาน
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 ระดับโรงเรี ยน
4.1.1 สร้ า งความตระหนั ก และความ
ต้ อ งกา รพั ฒ น า โรงเรี ย นสู ่ ก ารเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.1.2 ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์เพื่ อ มุ ่ง สู ่
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.1.3 พัฒนาครู และบุคลากรสู ค่ วามเป็ น
มื ออาชีพ
4.1.4 โรงเรี ยนจัดให้มีการประชุม
สัมมนาเพื่อร่วมกันกาหนดยุทธศา สตร์
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4 .1 .5 จั ด ให้ มี คณะกรรม กา รดู แ ล
รั บผิ ด ชอบในด้า นการพัฒ นาองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้
4.1.6 โรงเรี ยนจัดให้มีการนิ เทศ ติดตาม
และประเมิ นผลการดาเนิ นงานพัฒนา
โรงเรี ยนสู อ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่าง
ใกล้ชดิ และต่อเนื่ อง
4.2 ระดับผู บ้ ริ หารโรงเรี ยน
4.2.1 ผู บ้ ริ หารพัฒนาตนเองสู ค่ วามเป็ น
มื ออาชีพ
4.2.2 ผู บ้ ริ หารส่งเสริ ม สนับสนุ น และ
อ านวยความสะดวก ในการพัฒ น า
โรงเรี ยนสู อ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.2.3 สร้ า งความตระหนั ก ให้ ค รู และ
บุ ค ลากรให้ เ ห็ น ความส าคั ญ สู ่อ งค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้

ความเหมาะสม
S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

4.89 0.31 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด

4.33 0.47

มาก

4.67

0.47 มากที่สุด 4.22 0.42

4.33 0.47

มาก

4.56

0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด

4.44 0.50

มาก

4.56

0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด

4.44 0.50

มาก

4.44

0.50

4.44 0.50

มาก

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.44 0.50

มาก

4.44 0.50

0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด

มาก

4.56

4.89 0.31 มากที่สุด 4.44

0.50

มาก

มาก

มาก

4.56 0.50 มากที่สุด
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ตารางที่ 20 (ต่ อ ) ผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของ
รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านวิ ธีการดาเนินงาน
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ
4.2.4 ผู ้บริ ห ารสร้ างขวัญ และก าลังใจ
ให้ แก ค่ รู และบุ ค ลากรและแบบอย่า ง
ที่ดี
4.3 ระดับครู และบุคลากร
4.3.1 ส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรพัฒ นา
ตนเองสู ่ค วามเป็ นมื อ อาชีพ เชน่ เป็ น
แบบอย่า งที่ ดี ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็ นต้น
4 .3 .2 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู และบุ ค ลากร
มี ควา ม ตระหนั ก ใน กา รศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่ อง
4.3.3 ส่ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ ค รู แ ละ
บุ ค ลากรพัฒ นาการเรี ยนรู ้ร ่ว มกันเป็ น
ทีมกับเพื่อนครู และบุคลากร
4.3.4 ส่ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ ค รู แ ละ
บุ ค ลา กรสร้ า งองค์ ค วา มรู ้ ใ หม่ด ้ว ย
วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย แล ะ มี ก า ร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้อ งค์ ค วามรู ้ ที่ตนเอง
ค้นพบหรื อพัฒนาขึ้น
รวมเฉลี่ย

ความเหมาะสม
S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.89 0.31 มากที่สุด

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด

4.56 0.50 มากที่สุด 4.44

0.50

4.33 0.47

มาก

4.22 0.42

4.56

0.50 มากที่สุด 4.44 0.50

มาก

4.44

0.50 มาก

มาก

4.33 0.47

มาก

4.54 0.46

มากที่สุด 4.53

มาก

4.78 0.42 มากที่สุด

0.50 มากที่สุด 4.56 0.47 มากที่สุด

จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบด้านวิ ธีการด าเนิ นงาน พบว่ามีความเป็ นไปได้
ความเหมาะสม และความเป็ นประโยชน์ เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ยดพบว่ า ข้ อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ย
ความเหมาะสมมากที่ สุ ด คื อ วิ ธีก ารด าเนิ นงานระดั บโรงเรี ยนด้ า นสร้ า งความตระหนักและ
ความต้ อ งการพั ฒ นาโรงเรี ยนสู ่ ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บผู ้ บริ ห ารโรงเรี ยนสร้าง
ความตระหนักให้ค รู และบุ คลากรให้ค วามส าคั ญสู ่ องค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ และในระดั บครู และ
บุคลากรด้านส่งเสริ มครู และบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู ่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เพื่ อ เป็ น
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แบบอย่าง ที่ดีประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พครู (xˉ = 4.67) ในส่วนด้านความเป็ นไปได้ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคื อวิ ธีการดาเนินงานระดับโรงเรี ยนพัฒนาครู และบุคลากรสู ่ความเป็ นมืออาชีพ
(xˉ = 4.67) ระดับผู ้บริ หารโรงเรี ยน ผู ้บริ หารตนเองสู ่ความเป็ นมืออาชี พ ผู ้บริ หารส่งเสริ มสนับสนุน
และระดั บครู อ านวยความสะดวกในการพัฒนาโรงเรี ยนสู ่อ งค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ผู ้ บริ ห ารสร้าง
ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ าย และผู ้บริ หารสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่ครู และบุคลากรเป็ นแบบอย่างที่ดี (xˉ = 4.56) ระดับครู และบุคลากร ส่งเสริ มให้ครู และ
บุคลากรพัฒนาตนเองสู ่ความเป็ นมืออาชี พ เช่น เป็ นแบบอย่างที่ดีประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
วิ ชาชี พครู ระดับครู และบุคลากรจัดให้มีสวัสดิ การแก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู และบุคลากรพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นที มกับเพื่ อนครู และบุคลากร (xˉ = 4.56)
และด้านความเป็ นประโยชน์ ข้อที่ดีมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคื อ ระดับโรงเรี ยนจัดให้มีคณะกรรมการดูแล
รับผิ ดชอบในด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (xˉ = 4.78) ระดับผู ้บริ หารโรงเรี ยน ผู ้บริ หารสร้าง
ขวั ญ และก าลังใจให้แก่ครู และบุ คลากรและแบบอย่า งที่ดี (xˉ = 4.89) และระดั บครู และบุ คลากร
ส่ ง เสริ มและสนับสนุ นให้ ครู และบุ คลากรสร้ างความรู ้ ใหม่ด้ว ยวิ ธีการที่ห ลากหลายและมีการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ที่ตนเองค้นพบหรื อพัฒนาขึ้ น (xˉ = 4.78)
3.1.5 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ในองค์ประกอบด้านการประเมินองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ ตามประเด็นย่อยดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านประเมินองค์กรแห่ง การเรี ยนรู ้
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ
5. การประเมินองค์กรแห่ งการเรียนรู้
5.1 จัด ให้ มี ร ะบบการประเมิ น องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้
5.2 ผู ้มี ส ่ว นเกี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายร่ว มกัน
ประเมิ น
5.3 ประเมิ นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5.4 น าผลการประเมิ น โรงเรี ยน ไป
ปรับปรุ งเพื่อการพัฒนาต่อเนื่ อง

ความเหมาะสม
S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

4.44 0.50

มาก

4.67

0.47 มากที่สุด 4.44 0.50

มาก

4.33 0.47

มาก

4.89

0.31 มากที่สุด 4.44 0.50

มาก

4.33 0.47

มาก

4.56

0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด

4.78 0.42

มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.44 0.50

มาก
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ตารางที่ 21 (ต่ อ ) ผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของ
รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านประเมินองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ

ความเหมาะสม
S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

5.5 เผยแพร่ผ ลการพัฒ นาองค์ กรแห่ง
การเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ป็ นที่ รั บทราบขอ งครู
5.00 0.00 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด
บุคลากรคณะกรรมการการสถานศึ ก ษา
และชุมชน
รวมเฉลี่ย
4.58 0.37 มากทีส่ ุด 4.67 0.45 มากทีส่ ุด 4.51 0.49 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 21 พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบด้านประเมินองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ พบว่ามี
ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็ นประโยชน์ เมื่ อ พิ จารณาราย ละเอี ยดพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยความเหมาะสมมากที่สุด คื อ เผยแพร่ผลการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่รับทราบ
ของครู และบุคลากรและความเหมาะสม และชุ มชน (xˉ = 5.00) ส่วนในด้านความเป็ นไปได้ผู้มีส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่วมกันประเมิน (xˉ = 4.89) มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด และด้านความเป็ นประโยชน์ข้อ ที่ มี
ค่ า เฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ เผยแพร่ ผลการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นที่รับทราบของครู และ
บุคลากรและความเหมาะสม และชุ มชน (xˉ = 4.67)
3.1.6 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ข องรู ปแบบการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ในองค์ประกอบด้ านเงื่ อนไขความสาเร็จ
ตามประเด็นย่อยดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านเงื่ อนไขความสาเร็จ
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ

ความเหมาะสม
S.D.

6. เงื่อนไขความสาเร็จ
6.1 ผู บ้ ริ หารเล็งเห็ นถึงความสาคั ญ ของ
ความเป็ นองค์ ก รแห่ง การเรี ย นรู ้ ข อง 4.44 0.50
โรงเรี ยน

ความเป็ นไปได้

แปลผล

มาก

S.D. แปลผล

4.78

ประโยชน์
S.D. แปลผล

0.42 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด
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ตารางที่ 22 (ต่ อ ) ผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของ
รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านเงื่ อนไขความสาเร็จ
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระ
ของรูป แบบ
6.2 ผู บ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และบุคลากร
ต้ อ งตระหนั ก และมี ยุ ท ธศา สต ร์ ที่
ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรี ยนสู อ่ งค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้
6.3 มี แผนงานโครงการ และกิจ กรรม
ในการพัฒนาสู อ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
6.4 สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึก ษาธิ การ และ
หน่วยที่เกีย่ วข้อ งให้การสนั บสนุ น การ
พัฒนาทุกด้าน
6.5 การพัฒ นาต้อ งมุ ่ง ประโยชน์ เ พื่ อ
คุณภาพการศึกษาของผู เ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
รวมเฉลี่ย

ความเหมาะสม
S.D.
4.22 0.42

ความเป็ นไปได้

แปลผล
มาก

S.D. แปลผล

ประโยชน์
S.D. แปลผล

4.67

0.47 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56

0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด

4.78 0.42 มากที่สุด 4.67

0.47 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด

4.89 0.31 มากที่สุด 4.33

0.47

4.44 0.50

มาก

4.73 0.43 มากที่สุด 4.60

0.47 มากที่สุด 4.47 0.48

มาก

มาก

จากตารางที่ 22 พบว่ า องค์ ประกอบของรู ปแบบด้า นเงื่ อนไขความสาเร็ จ เมื่ อ พิ จารณา
รายละเอี ยดพบว่า ข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ ยความเหมาะสมมากที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาต้ องมุ ่งประโยชน์เพื่ อ
คุ ณภาพการศึ กษาของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (xˉ = 4.89) ด้านความเป็ นไปได้มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด คื อ ผู ้บริ หาร
เล็งเห็นถึ งความสาคัญของความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน (xˉ = 4.78) และด้านความ
เป็ นประโยชน์ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คื อ ผู ้บริ หารเล็งเห็นถึ งความสาคัญของความเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน ผู ้บริ หารโรงเรี ยน ครู และบุคลากรต้ องตระหนักและมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ในการพัฒนาโรงเรี ยนสู ่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนา
ทุกด้าน ( xˉ = 4.67)
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3.2 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ของรูป แบบ
องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึ กษาพิเ ศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปั ญญา โดยอาศัยการ
ประชุ มสนทนากลุ่ ม (Focus Group) Discnssion
ผลการวิ เ คราะห์ ข้อมู ล จากการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนกา รศึ กษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่องทาง
สติ ปัญ ญา จากการประเมิ นรู ปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านวน 20 คน ในลั ก ษณะการประชุ ม
สนทนากลุ ่ม (Focus Group) Discnssion เพื่ อประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบ สรุ ปผลการประเมินและวิ เคราะห์ ดังตารางที่ 23 - 25
ตารางที่ 23 ผลการประเมินความเหมาะสม ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระของรูป แบบ
1. หลักการของรู ปแบบ
2. จุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ
3. กลไกในการดาเนินงาน
4. วิ ธีการดาเนินงาน
5. การประเมินรู ปแบบ
6. เงื่ อนไขความสาเร็จ
ค่ าเฉลี่ ยรวม

4.90
4.90
4.90
4.88
4.88
4.89
4.89

S.D.
0.30
0.28
0.23
0.31
0.27
0.24
0.18

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 23 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ จานวน 20 ท่าน
มี ค วามคิ ด เห็นว่า รู ปแบบองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่อง
ทางสติ ปั ญ ญา มี ค วามเหมาะสมในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู ่ในระดับมากที่สุ ด ( xˉ = 4.89) ซึ่ งเมื่ อ
พิ จารณาเป็ นรายด้านแล้วจะเห็นได้ว่าทุกด้านมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ได้แก่ ด้านหลักการรู ปแบบ ด้านจุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ ด้านกลไกในการดาเนินงาน ด้านเงื่ อนไข
ความสาเร็จ ด้านวิ ธีดาเนินการ ด้านประเมินรู ปแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย ( xˉ = 4.90),( xˉ = 4.90),( xˉ = 4.90),
( xˉ = 4.89),( xˉ = 4.88),( xˉ = 4.88) ตามลาดับ
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระของรูป แบบ
1. หลักการของรู ปแบบ
2. จุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ
3. กลไกในการดาเนินงาน
4. วิ ธีการดาเนินงาน
5. การประเมินรู ปแบบ
6. เงื่ อนไขความสาเร็จ
ค่ าเฉลี่ ยรวม

4.92
4.90
4.88
4.89
4.98
4.88
4.91

S.D.
0.27
0.30
0.31
0.30
0.11
0.32
0.27

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 24 ผลการประเมิ นความเป็ นไปได้ ข องรู ปแบบองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ จานวน 20 ท่าน
มีความคิ ดเห็นว่ารู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
มีความเป็ นไปได้ในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( xˉ = 4.91) ซึ่ งเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
แล้ วจะเห็นได้ว่า ทุก ด้านมี ความเป็ นไปได้อยู ่ในระดับมากที่ สุด ได้ แก่ ด้ า นการประเมิ นรู ปแบบ
ด้านหลักการของรู ปแบบ ด้านจุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ ด้านวิ ธีการดาเนินการ ด้านกลไกในการดาเนินงาน
ด้ า นเงื่ อนไขความสาเร็จ และโดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่า กับ ( xˉ = 4.98),( xˉ = 4.92),( xˉ = 4.90),( xˉ = 4.89),
( xˉ = 4.88),( xˉ = 4.88) ตามลาดับ
ตารางที่ 25 ผลการประเมินประโยชน์ ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
รายละเอี ยดเนือ้ หาสาระของรูป แบบ
1. หลักการของรู ปแบบ
2. จุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ
3. กลไกในการดาเนินงาน
4. วิ ธีการดาเนินงาน
5. การประเมินรู ปแบบ
6. เงื่ อนไขความสาเร็จ
ค่ าเฉลี่ ยรวม

4.82
4.85
4.84
4.82
4.88
4.80
4.84

S.D.
0.42
0.36
0.38
0.37
0.31
0.35
0.37

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 25 ผลการประเมินประโยชน์ของรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ย น
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ จานวน 20 ท่าน มีความคิ ดเห็น
ว่ า รู ปแบบองค์ กรแห่ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปัญญา
มีประโยชน์ในภาพรวมอยู ่ในระดั บมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( xˉ = 4.84) ซึ่ งเมื่อพิ จารณาเป็ นราย
ด้ า นแล้ ว จะเห็นได้ ว่าทุ ก ด้า นมี ความคิ ดเห็ นว่า เป็ นประโยชน์อยู ่ในระดับมากที่ สุด ได้ แก่ ด้ า น
ประเมินรู ปแบบ ด้านจุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ ด้านกลไกในการดาเนินงาน ด้านหลักการของรู ปแบบ
ด้ า นวิ ธีการดาเนินการ และด้า นเงื่ อ นไขความสาเร็ จ โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ ( xˉ = 4.88),( xˉ = 4.85),
( xˉ = 4.84),( xˉ = 4.82),( xˉ = 4.82),( xˉ = 4.80) ตามลาดับ
ผลการประมวลความเห็นที่ได้จากการประชุ มสนทนากลุม่ (Focus Group) ของผู ้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 20 ท่า น จากแบบประเมิ นที่ผู้เชี่ ยวชาญทุ กโครงสร้ างของรู ปแบบมีผลการประเมิ นอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับการประเมิน โดยผู ้เชี่ ยวชาญ 9 ท่าน ในเบื้องต้นและในการประชุ ม
กลุ ่มสนทนาผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มและข้อสังเกตเพื่อนาไปปรับปรุ งในรายละเอียด
ของรู ปแบบให้มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ ได้มากยิ่งขึ้ น
สรุ ปเป็ นรายด้านได้ดังนี้
1. ด้ านหลั กการของรูป แบบ
ด้านหลักการของรู ปแบบ ข้อเสนอแนะโดยภาพรวมเห็นด้วยทุกข้อ และผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มว่า ควรให้ความสาคัญต่อหลักการแลกเปลี่ ยนความรู ้ของครู และบุคลากรใน
องค์กรให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงความรู ้และวิ ธีการเรี ยนรู ้ที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสั ง คม
ปั จจุ บนั โดยไม่ยึดทฤษฏี ใดเป็ นตัวตั้งควรมีการนามาประยุกต์และปรับปรุ งให้ทนั เหตุ การณ์อยูเ่ สมอ
และคานึงถึ งหลักการด้วยความเป็ นโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ตามพระราชบัญญัติการจั ดการศึ ก ษา
สาหรับคนพิ การ พ.ศ.2551 อย่างละเอี ยดและรอบคอบ
จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารู ปแบบของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่อ ง
ทางสติ ปัญญา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้ นอาศัยการบริ หารตามแนวพระราชบัญญัติการจัดการศึ กษาสาหรับ
คนพิ การ พ.ศ.2551 ที่กล่าวถึ งความเป็ นนิติบุคคลที่มีความอิ สระความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ตามพระราชบัญญัติการจั ดการศึ กษาสาหรับคนพิ การ พ.ศ.2551 และหาก
กล่าวถึ งความสาคัญของรู ปแบบที่ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ผู้วิจัยได้ อ าศั ย
หลักการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นหลักที่จะนามาสู ่การพัฒนาระดั บกลุ ่ มและ
การพั ฒ นาระดั บ องค์ ก รตามล าดั บ รวมทั้ง หลั ก การพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกับ สภาพปั ญ หาและ
ความต้องการของโรงเรี ยนแต่ละแห่ง ให้ได้รับการพัฒนาด้วยหลั กการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ อให้
เกิดความยัง่ ยืนอย่างเป็ นระบบได้ปรับปรุ งรู ปแบบตามทัศนะของผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิที่ให้ไว้
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2. ด้ านจุ ดมุ่งหมายของรูป แบบ
โดยภาพรวมเห็นด้วยทุกข้อ และผูท้ รงคุ ณวุฒิมีทศั นะเพิ่ มเติ มว่า จุ ดมุง่ หมายที่มีอยู ่ 2 ข้ออาจ
ไม่ครอบคลุ มต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติ ปั ญ ญา ดั ง นั้น ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ให้ ข้ อ เสนอว่ า ควรเพิ่ มจุ ด มุ ่ง หมายของรู ป แบบในประเด็ น
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ท้ ังภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่ อ สร้า งวัฒ นธรรมองค์ก รที่ มุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ของคนในองค์ กรและเพื่ อพัฒนาสภาพการคิ ด ของบุคคลในโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ให้มีกระบวนการการคิ ดอย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวนการใน
การหาความสั มพันธ์ ของสิ่ งต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นเห็นเป็ นแบบแผน เห็ นขั้ นตอนการพัฒ นา ซึ่ งผู ้วิจัย
ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามทัศนะของผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ
3. กลไกในการดาเนินงาน
ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิมีทศั นะว่ากลไกที่ปรากฏในร่างรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มีความยื ด หยุ ่ น
และมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการโดยเฉพาะ คณะกรรมการการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ผู ้วิจัยได้เสนอในร่างรู ปแบบฯ ยังผลให้การพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มีความชัดเจน เป็ นรู ปธรรมยิง่ ขึ้ น
4. วิธีการดาเนินงาน
ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิให้ทศั นะว่าจุ ดมุง่ หมายของวิ ธีการดาเนินงานที่ชัดเจนต้องสร้างความตะหนัก
และความต้องการพัฒ นาโรงเรี ยนในองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ถึงจุ ดมุ ่งหมายของสมรรถนะที่ผู้วิจัย
ต้องการให้เกิดยังไม่ชัดเจน ซึ่ งผู ้วิจัยได้ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุ ณวุฒิดังจะเห็นได้จาก
รู ป แบบที่ ผู้ วิจัยได้สร้ างขึ้ นได้ ให้ค วามสาคั ญกับ การพัฒ นาผู ้บริ หารและครู สู่ค วามเป็ นมืออาชี พ
ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ยงั ได้ให้ความคิ ดเห็นอี กว่า ในเรื่ องการสร้ างขวัญ และก าลังใจเป็ นแบบอย่างที่ดีควร
จะต้องแยกจากกัน ซึ่ งผู ้วิจัยได้ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะแล้ว
5. การประเมินการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิได้ให้ทศั นะว่าการประเมินนี้ไม่ได้เป็ นการประเมินรู ปแบบแต่เป็ นการประเมิน
การดาเนินการพัฒนาสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ในหัวข้อการประเมินควรระบุถึงสิ่ งที่
ต้องการประเมิน ซึ่ งผู ้วิจัยได้ปรับปรุ งหัวข้อการประเมิ นรู ปแบบเป็ นการประเมิ นการเป็ นองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มว่าควรเป็ น
การประเมินที่หลากหลาย เช่นสังเกต สัมภาษณ์ ดู สภาพจริ ง เน้นการประเมินแบบกัลยาณมิต รโดย
ให้คณะกรรมการฯมีส่วนร่วมในการประเมินและเป็ นการประเมินเพื่ อมุง่ สู ่การพัฒนา
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6. เงื่อนไขความสาเร็จ
ผู ้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ได้ ให้ ทัศ นะโดยภาพรวมสนับสนุ นทุ ก ประเด็ นโดยเฉพาะในประเด็นที่
ผู ้บริ หารโรงเรี ยนเล็งเห็นถึ งความสาคัญขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ ด้าน
การบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ผู ้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ได้ ให้ความเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันว่ า เมื่ อ ผู ้ บริ หาร
โรงเรี ยนมี แนวคิ ด เห็นความสาคัญของการปรั บเปลี่ ยนองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ อย่างนี้ โรงเรี ยนจะ
ได้รับความนิยมมากขึ้ น
3.3 ผลการศึ ก ษาการเป็ นองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้ า นการ
บกพร่ องทางสติ ปัญ ญา ผู ้ วิ จัยได้สร้ างแบบสอบถามชุ ดที่ 2 เพื่ อ ทดสอบสภาพปั จจุ บนั และความ
คาดหวังที่เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยพัฒนาจากแบบสอบถามชุ ดที่ 1 สอบถามครู และผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปัญญา กลุ ่ มเดิ ม 18 โรงเรี ยน จากนั้นผู ้วิจัยได้
รวบรวมและวิ เคราะห์ผลสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวังถึงความแตกต่างความนัยสาคัญทางสถิติ
เพื่ อกาหนดเป็ นรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 4 ระดับ คื อ
1. กิจกรรมที่สถานศึ กษาปฏิ บตั ิ สูงกว่าความคาดหวัง ซึ่ งมี Significant Deference
0.001 ขึ้ นไป
2. กิจกรรมที่สถานศึ กษาปฏิ บตั ิ ได้ตามความหวัง ซึ่ งไม่มี Significant Deference
3. กิจกรรมที่สถานศึ กษาปฏิ บตั ิ ได้ต่ ากว่าความหวัง ควรได้รับการปรับปรุ ง ซึ่ งมี
Significant Deference 0.005 หรื อต่ ากว่า
4. กิจกรรมที่สถานศึ กษาปฏิ บตั ิ ได้ต่ ากว่าความหวังมากควรได้รับการแก้ไขอย่า ง
เร่งด่วน ซึ่ งมี Significant Deference 0.005 หรื อสู งกว่า
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ตารางที่ 26 แสดงการเปรี ยบเทียบความคาดหวังและสภาพปั จจุ บนั ต่อการเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้
3.3 ผลการศึ ก ษาการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ด้ า นองค์ ก ร ระดั บสภาพปั จจุ บ ันและ
ความคาดหวังของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 26
ตารางที่ 26 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวัง ด้านองค์ก ร
รายการ

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง
xˉ

1. ด้ านองค์ กร
1.1 โครงสร้ างขององค์ กร
1. โรงเรี ยนมี ระบบทางานที่เปิ ด
โอกาสให้องค์กรย่อย สร้ าง
วิสัยทัศน์เป้าหมายร่ วมกัน พร้ อม
เปิ ดโอกาสให้เสนองานในหน้าที่ 4.14
รั บผิดชอบเป็ นประจาและเสนอ
วิธีการปฏิ บตั ิงานที่แตกต่างจากที่
ปฏิ บตั ิอยู ่ เพี ยงใด
2. โรงเรี ยนมี การมอบหมายหน้าที่ของ
หน่วยงานหรื อบุคคลได้ชดั เจน
พร้ อมอานาจการสั่งการของ
4.20
หน่วยงานต่างๆ สามารถตัดสิ นใจ
ได้ดาเนิ นการได้สะดวก รวดเร็ ว
ทันท่วงที เพี ยงใด
3. โรงเรี ยนมี การเจรจาติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรใน
โรงเรี ยนและหน่วยงานภายนอก
เพื่ อการเชื่อมโยงการปฏิ บตั ิงานให้
4.19
มี ความง่ายสะดวก รวดเร็ ว
คล่องตัวส่งผลถึงการขยาย
เครื อข่ายการปฏิ บตั ิงานอย่างมี
คุณภาพ เพี ยงใด

t

df

Sig.
(2-tailed)

S.D.

xˉ

S.D.

0.85

4.46

0.65

6.328**

436

0.001

0.80

4.48

0.68

5.736**

443

0.007

0.78

4.51

0.69

6.449**

443

0.004
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ตารางที่ 26 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวัง ด้านองค์กร
รายการ
4. โรงเรี ยนมี การกระจายอานาจให้กบั
องค์กรย่อยและบุคลากรได้มีส่วน
ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจในการ
บริ หารงานร่ วมกันทุกฝ่ าย เพี ยงใด
5. โรงเรี ยนได้มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
และสามารถจัดยืดหยุน่ รองรับการ
ปฏิ บตั ิงานของเพื่ อนร่ วมงาน
ส่งผลให้งานต่างๆ ได้ดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ อง เพี ยงใด
1.2 วิสัยทัศน์ องค์ กร
6. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากร
และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย มี ส่วน
ร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรี ยนร่ วมกัน เพี ยงใด
7. โรงเรี ยนได้มี วิสัยทัศน์ ได้มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ค่านิ ยม โดยรวมของ
โรงเรี ยน เพี ยงใด
8. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ปัจจุ บนั สมควร
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาวะปัจจุ บนั เพี ยงใด
9. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนจะ
ทาประโยชน์ให้เกิดต่อผูเ้ รี ยน
เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.15

0.86

4.49

0.71

6.538**

431

0.005

4.19

0.72

4.59

0.68

8.469**

443

0.003

4.14

0.80

4.67

0.67

10.823** 442

0.005

4.20

0.76

4.66

0.65

9.605**

442

0.006

4.02

0.84

4.57

0.73

10.658** 441

0.003

4.22

0.80

4.65

0.63

9.164**

0.006

440
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ตารางที่ 26 (ต่ อ) สภาพการเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จจุ บั นและความคาดหวั ง
ด้านองค์กร
รายการ
10. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน
สามารถนาไปสู ่การปฏิ บตั ิได้
เพี ยงใด
1.3 วัฒนธรรมองค์ กร
11. โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ครู ผูบ้ ริ หาร แสดงความคิดเห็น
อย่างเปิ ดเผยเป็ นประจา ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องเล็กหรื อเรื่ องใหญ่
เพี ยงใด
12. โรงเรี ยนได้รับการพัฒนา ได้รับ
การยกย่องในการพัฒนาผลิตสื่ อ
และจัดประชุมเรื่ องการพิ จารณา
ปรั บปรุ งพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสม่ าเสมอ เพี ยงใด
13. โรงเรี ยนได้มีการส่งเสริ มการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน
ในทางไลน์ ทางเว็ปไซต์ และได้
เอาความรู ้ ใหม่มาถ่ายทอดให้เพื่อ
ร่ วมงาน เพี ยงใด
14. โรงเรี ยนได้มีการมุ ่งหวังพัฒนา
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลักสาคัญ โดยดูที่
เป้าหมายของเด็ก และครู มีคุณภาพ
ที่ได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ มา
สนับสนุ นการเรี ยนการสอน
เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.23

0.70

4.64

0.67

9.199**

438

0.005

4.09

0.85

4.64

0.64

10.969** 442

0.005

4.08

0.75

4.64

0.54

12.993** 443

0.006

4.17

0.84

4.63

0.59

9.381**

437

0.000

4.25

0.80

4.65

0.55

8.463**

443

0.004
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ตารางที่ 26 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวัง ด้านองค์กร
รายการ
15. โรงเรี ยนส่งเสริ มให้ครู ได้
แสดงออกทางวิชาการ มี การจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ผลงานที่เป็ นเลิศของครู จนส่งผล
ให้ครู ได้รับรางวัล และการยกย่อง
เชิดชูในผลงานที่ส่งผลต่อผูเ้ รี ยน
เพี ยงใด
16. โรงเรี ยนได้พัฒนาให้ครู มีวธิ ี การ
เรี ยนรู ้ ทฤษฎี การ วิธีการเรี ยนรู ้ ที่
ยัง่ ยืน และนามาพัฒนานักเรี ยน
สม่ าเสมอ สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
เพี ยงใด
17. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้มีการวิจัย
ควบคูก่ บั การเรี ยนหรื อการวิจัยใน
ชั้นเรี ยน เพื่ อนามาพัฒนาการเรี ยน
การสอน เพี ยงใด
1.4 กลยุทธ์ องค์ กร
18. โรงเรี ยนได้จัดทาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนให้มีบรรยากาศ
เหมื อนบ้าน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ทีเกิดขึ้นในทุกส่วนของโรงเรี ยน
เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.23

0.85

4.65

0.56

8.658**

441

0.005

4.10

0.84

4.64

0.55

11.530** 443

0.004

4.14

0.78

4.75

1.98

5.910**

443

0.003

4.16

0.74

4.61

0.61

9.642**

436

0.005
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ตารางที่ 26 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวัง ด้านองค์กร
รายการ
19. โรงเรี ยนได้มีการให้รางวัลแก่คนที่
ประสบความสาเร็ จในการพัฒนา
งานด้านการศึ กษาพิ เศษ ด้านการ
บกพร่ องทางสติปัญญา โดยมี การ
แข่งขันค้นพบทางวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนเทคนิ คใหม่ ๆ เพื่ อ
ได้เอาความรู ้ มาแลกเปลี่ยนกัน
เพี ยงใด
20. โรงเรี ยนได้มีการกาหนดดัชนี การ
ชี้วดั การเรี ยนการสอนเด็ก
บกพร่ องทางสติปัญญา เพื่ อ
กาหนดมาตรฐานการพัฒนา
ความสามารถของเด็กเพื่ อได้รับ
การพัฒนาความรู ้ แล้วเด็กควร
พัฒนาอยูใ่ นระดับต่อไปในอนาคต
เพี ยงใด
21.โรงเรี ยนได้ปรั บสิ่ งแวดล้อม เช่น
อาคาร สถานที่ให้เหมาะสมกับเด็ก
บกพร่ องทางสติปัญญาสามารถ
เรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ความสอดคล้อง
กับเด็กแต่ละบุคคล เพี ยงใด
22. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากร
เรี ยนรู ้ ร่วมกันกับทีมงานและ
เรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่เป็ นต้นแบบ
มาพัฒนางาน เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

3.98

0.82

4.54

0.64

11.596** 436

0.004

4.16

0.81

4.57

0.63

8.169**

436

0.005

4.19

0.84

4.61

0.62

10.362** 436

0.004

4.10

0.80

4.62

0.63

11.144** 443

0.005

4.14

0.66

4.58 0.51

11.144** 443

0.004
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จากตารางที่ 26 สภาพการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้ า นองค์กรของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา พบว่ า ผลการวิ เคราะห์เ ปรี ยบเที ยบสภาพปั จจุ บนั และ
ความคาดหวั ง ของบุ ค ลากรต่ อ การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยู ่ในระดั บ มาก
( xˉ = 4.14) และความคาดหวังในภาพรวมอยู ่ในระดั บมากที่ สุด ( xˉ = 4.58) มี ค่ า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.004 โดยพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า โรงเรี ยนมีระบบทางานที่เปิ ดโอกาสให้องค์กรย่อย
สร้างวิ สัยทัศน์เป้ าหมายร่วมกัน พร้อมเปิ ดโอกาสให้เสนองานในหน้าที่รับผิ ดชอบเป็ นประจาและ
เสนอวิ ธีการปฏิ บัติ งานที่ แตกต่ างจากที่ ปฏิ บัติอยู ่ สภาพปั จจุ บัน (xˉ = 4.14) และความคาดหวัง
(xˉ = 4.46) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.001 โรงเรี ยนมีการมอบหมายหน้า ที่ของหน่ว ยงานหรื อบุค คลได้
ชั ด เจนพร้ อมอ านาจการสั่งการของหน่ว ยงานต่ างๆ สามารถตั ด สิ นใจได้ ดาเนิ นการได้สะดวก
รวดเร็ว ทันท่วงที สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.20) และความคาดหวัง (xˉ = 4.48) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.007
โรงเรี ยนมี การเจรจาติ ดต่ อประสานงานกับบุคลากรในโรงเรี ยนและหน่วยงานภายนอก เพื่ อการ
เชื่ อ มโยงการปฏิ บัติงานให้ มีความง่า ยสะดวก รวดเร็ ว คล่ อ งตัว ส่งผลถึ งการขยายเครื อข่ ายกา ร
ปฏิ บั ติ งานอย่ า งมี คุ ณภาพ สภาพปั จจุ บั น (xˉ = 4.19) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.51) มี ค่ า
Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนมีการกระจายอานาจให้ก ับองค์กรย่อ ยและบุคลากรได้มีส่วนร่ ว มคิ ด
ร่ ว มตั ด สิ นใจในการบริ ห ารงานร่ ว มกันทุ ก ฝ่ าย สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.15) และความคาดหวัง
(xˉ = 4.49) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้มีการกาหนดบทบาทหน้า ที่ของบุคลากรไว้ อ ย่า ง
ชั ด เจนและสามารถจั ด ยื ด หยุ ่นรองรั บการปฏิ บัติ ง านของเพื่ อ นร่ ว มงาน ส่ ง ผลให้ ง านต่ า งๆ
ได้ ด าเนิ นการอย่า งต่ อ เนื่ อ ง สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.19) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.59) มี ค่ า
Sig.(2-tailed) 0.003 โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรและผู ้มีส่ว นได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนร่วมกัน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.14) และความคาดหวัง (xˉ = 4.67) มีค่า
Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้มีวิสัยทัศน์ ได้มีการเชื่ อมโยงให้เห็นเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ ค่านิยม
โดยรวมของโรงเรี ยน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.20) และความคาดหวัง (xˉ = 4.66) มีค่า Sig.(2-tailed)
0.006 วิ สั ยทัศ น์ปั จ จุ บันสมควรเปลี่ ยนแปลงให้ ส อดคล้ อ งกับสภาวะปั จ จุ บัน สภาพปั จ จุ บนั
(xˉ = 4.02) และความคาดหวัง (xˉ = 4.57) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.003 วิ สั ยทัศ น์ข องโรงเรี ยนจะทา
ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ต่ อ ผู ้ เ รี ยน สภาพปั จ จุ บั น (xˉ = 4.22) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.65) มี ค่ า
Sig.(2-tailed) 0.006 วิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยน สามารถนาไปสู ่การปฏิ บตั ิ ได้ สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.23)
และความคาดหวั ง (xˉ = 4.64) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ยน ครู
ผู ้ บ ริ ห าร แสดงความคิ ด เห็ นอย่า งเปิ ดเผยเป็ นประจ า ไม่ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งเล็ ก หรื อ เรื่ อ งใหญ่
สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.09) และความคาดหวัง (xˉ = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้ รับ
การพัฒนา ได้รับการยกย่องในการพัฒนาผลิ ตสื่ อ และจัดประชุ มเรื่ องการพิ จารณาปรับปรุ งพัฒนา
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งานให้ มีประสิ ทธิ ภาพสม่ า เสมอ สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.08) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.64)
มี ค่ า Sig.(2-tailed) เท่า กับ 0.006 โรงเรี ยนได้ มีก ารส่ง เสริ มการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน
ในทางไลน์ ทางเว็ปไซต์ และได้เอาความรู ้ใหม่มาถ่ายทอดให้เ พื่อร่วมงาน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.17)
และความคาดหวัง (xˉ = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.000 โรงเรี ยนได้มีการมุง่ หวังพัฒนาผู ้เรี ยนเป็ น
หลักสาคัญ โดยดู ที่เป้ าหมายของเด็ก และครู มีคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ มาสนับสนุนการ
เรี ยนการสอน ปั จจุ บนั (xˉ = 4.25) และความคาดหวัง (xˉ = 4.65) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004โรงเรี ยน
ส่งเสริ มให้ครู ได้แสดงออกทางวิ ชาการ มีการจัดประชุ มสัมมนาทางวิชาการ ผลงานที่เป็ นเลิ ศของครู
จนส่ ง ผลให้ ค รู ได้ รับรางวั ล และการยกย่อ งเชิ ด ชู ในผลงานที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู ้เ รี ยน สภาพปั จ จุ บนั
(xˉ = 4.23) และความคาดหวัง ( xˉ = 4.65) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้พัฒนาให้ครู มีวิธีการ
เรี ยนรู ้ ทฤษฎี ก าร วิ ธีการเรี ยนรู ้ ที่ ยงั่ ยื น และนามาพัฒนานักเรี ยนสม่ าเสมอ สอดคล้องกับผู ้เรี ยน
สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.10) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.64) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยน
ได้ส่งเสริ มให้มีการวิ จัยควบคู ่กบั การเรี ยนหรื อการวิ จั ยในชั้นเรี ยน เพื่ อนามาพัฒนาการเรี ยนการ
สอน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.14) และความคาดหวัง (xˉ = 4.75) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.003 โรงเรี ยน
ได้จัดทาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้มีบรรยากาศเหมือนบ้าน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีเกิ ดขึ้ นใน
ทุกส่วนของโรงเรี ยน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.16) และความคาดหวัง (xˉ = 4.61) มีค่า Sig.(2-tailed)
0.005 โรงเรี ยนได้มีการให้รางวัลแก่คนที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนางานด้านการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา โดยมีการแข่งขันค้นพบทางวิ ธีการจัดการเรี ยนการสอนเทคนิคใหม่
ๆ เพื่ อได้เอาความรู ้มาแลกเปลี่ ยนกัน สภาพปั จจุ บบัน (xˉ = 3.98) และความคาดหวัง (xˉ = 4.54) มีค่า
Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนได้ มีก ารกาหนดดัช นี ก ารชี้ วัดการเรี ยนการสอนเด็ กบกพร่ องทาง
สติ ปัญญา เพื่ อกาหนดมาตรฐานการพัฒนาความสามารถของเด็กเพื่อได้รับการพัฒนาความรู ้แล้วเด็ก
ควรพัฒนาอยูใ่ นระดับต่อไปในอนาต สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.16) และความคาดหวัง (xˉ = 4.57) มีค่า
Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้ปรับสิ่ งแวดล้อม เช่น อาคาร สถานที่ให้เหมาะสมกับเด็กบกพร่อง
ทางสติ ปัญญาสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคล สภาพปั จจุบนั ( xˉ = 4.19)
และความคาดหวั ง (xˉ = 4.16) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนได้ ส่ ง เสริ มให้ บุค ลากรเรี ยนรู ้
ร่วมกันกับทีมงานและเรี ยนรู ้ของบุคลากรที่เป็ นต้นแบบมาพัฒนางาน สภาพปั จจุบนั (xˉ = 4.10) และ
(xˉ = 4.62) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005
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3.4 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุบนั และความคาดหวัง
องค์ ประกอบด้ า นภาวะผู ้ นาของโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา
ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวัง ด้านภาวะผู ้นา
รายการ
2. ด้ านภาวะผู้นา
2.2 การเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารได้คิดวิธีการ
ทางานใหม่ๆ อยูเ่ สมอในการบริ หาร
โรงเรี ยน เพี ยงใด
2. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารท้าทายให้
บุคลากรได้ปรั บเปลี่ยนวิธีการ
ทางานใหม่ๆ เพี ยงใด
3. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารมี ความกล้าและ
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้
อย่างสร้ างสรรค์ เพี ยงใด
4. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หาร มี ความรู ้
ความสามารถ ในการปฏิ บตั ิการ
เรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
คุณภาพครู และคุณภาพหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน เพี ยงใด
5. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารมี ความสามารถ
โน้ม น้าวจู งใจให้บุคลากรทางานที่
ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จ และได้
ทางานที่มอบหมายดีเกินคาดจน
ส่งผลดีตอ่ งาน เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.21

0.74

4.71

1.96

5.042**

440

0.005

4.22

0.74

4.58

0.64

7.964**

440

0.004

4.08

0.80

4.60

0.60

10.981** 440

0.000

4.21

0.76

4.64

0.59

9.416**

440

0.005

4.17

0.76

4.67

0.57

11.338**

440

0.003
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ตารางที่ 27 (ต่อ) สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวัง ด้านภาวะผู ้นา
รายการ
6. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่น่า
ยกย่อง เชิดชูในด้านการบริ หารที่ดี
ส่งผลให้โรงเรี ยนได้รับความดี
ความชอบ และเป็ นที่ยอมรั บของ
ผูป้ กครอง ชุมชน และผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้อง จนถือได้วา่ เป็ นต้นแบบที่
ดีดา้ นความมี คุณธรรมจริ ยธรรม
กล้าหาญ ความอดทน และความ
แน่วแน่เด็ดเดี่ยว เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.15

0.72

4.64

0.61

11.013** 443

0.004

4.15

0.72

4.63

0.65

10.727** 443

0.003

จากตารางที่ 27 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านภาวะผู ้นาของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา พบว่ า ผลการวิ เคราะห์เ ปรี ยบเที ยบสภาพปั จจุ บันและ
ความคาดหวั ง ของบุ ค ลากรต่ อ การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยู ่ในระดั บ มาก
(xˉ = 4.15) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.003
โดยพิ จ ารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่ า ผู ้ บริ ห ารได้คิด วิ ธีการท างานใหม่ๆ ในการบริ ห ารโรงเรี ยน
สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.21) และความคาดหวัง (xˉ = 4.71) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 ผู ้บริ หารท้าทายให้บุคลากร
ได้ปรับเปลี่ ยนวิ ธีการทางานใหม่ๆ สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.22) และความคาดหวัง (xˉ = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed)
0.004 ผู ้ บริ หารมีค วามกล้าและสามารถแก้ปัญหาความขั ด แย้งได้อย่างสร้ างสรรค์ สภาพปั จจุ บนั
(xˉ = 4.08) และความคาดหวัง (xˉ = 4.60) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.000 ผู ้บริ หาร มีความรู ้ความสามารถ
ในการปฏิ บตั ิ การเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาคุ ณภาพผู ้เรี ยน คุ ณภาพครู และคุ ณภาพหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.21) และความคาดหวัง (xˉ = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 ผู ้บริ หาร
มี ค วามสามารถโน้ม น้า วจู งใจให้บุคลากรท างานที่ ได้ รับมอบหมายได้ ส าเร็ จ และได้ ท างานที่
มอบหมายดี เกินคาดจนส่งผลดีต่องาน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.17) และความคาดหวัง (xˉ = 4.67) มีค่า
Sig.(2-tailed) 0.003 ผู ้บริ หารเป็ นบุคคลที่นา่ ยกย่อง เชิ ดชู ในด้านการบริ หารที่ดีส่งผลให้ โรงเรี ย น
ได้รับความดี ความชอบ และเป็ นที่ยอมรับของผู ้ปกครอง ชุ มชน และผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนถื อได้ว่า
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เป็ นต้ นแบบที่ ดีด้า นความมีคุณธรรมจริ ยธรรม กล้ า หาญ ความอดทน และความแน่วแน่เด็ดเดี่ ยว
สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.15) และความคาดหวัง (xˉ = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004
3.5 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์ การแห่ งกรเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จจุ บันและความคาดหวัง
องค์ ประกอบด้ า นการเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา
ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 28
ตารางที่ 28 สภาพการเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ระดั บ สภาพปั จ จุ บั นและความคาดหวั ง
ด้านการเรี ยนรู ้
รายการ

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง
xˉ

3. ด้ านการเรี ยนรู้
3.1 ระดับการเรี ยนรู้
1. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรใน
โรงเรี ยนได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างรอบด้าน และให้ตื่นตัวต่อ
4.20
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ในยุคกระแส
การเปลี่ยนแปลงให้เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู ้ เพี ยงใด
2. โรงเรี ยนได้ให้ความสาคัญกับ
บุคลากรทุกคนให้มีโอกาสแสดง
ความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพ
4.17
ของตนเอง และให้ความสาคัญการ
เรี ยนรู ้ ระดับบุคคลเป็ นพื้ นฐานการ
เรี ยนรู ้ ในระดับต่อไป เพี ยงใด
3. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคคลได้
แสดงออกความสามารถในที่
สาธารณะชนในเวทีการประชุม
4.12
ทางวิชาการ และนาความรู ้ ของแต่
ละบุคคลแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกัน
และกัน เพี ยงใด

t

df

Sig.
(2-tailed)

S.D.

xˉ

S.D.

0.66

4.64

0.62

10.476** 442

0.005

0.70

4.67

0.57

11.809** 443

0.004

0.74

4.60

0.61

10.735** 443

0.005
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ตารางที่ 28 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านการเรี ยนรู ้
รายการ

ระดับสภาพ
ปั จจุ บัน

ระดับความ
คาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.10

0.79

4.59

0.54

10.991** 443

0.005

4.14

0.76

4.60

0.53

10.728** 443

0.005

4.16

0.73

4.63

0.52

11.258** 443

0.004

4. โรงเรี ยนได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดการ
นาความรู ้ ที่แสดงออกทางเอกสาร
ตารา เวปไซต์ วีซีดี เพื่ อบูรณาการ
การเรี ยนรู ้ ของบุคคล และการ
เรี ยนรู ้ ของบุคคลการเรี ยนรู ้ ระดับ
ทีมงานเข้าด้วยกัน เพี ยงใด
5. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้มีการนา
บุคลากรที่มีความรู ้ หลากหลาย
สาขาวิชาการมาบูรณาการด้วยการ
สร้ างเครื อข่ายทีมงาน เพื่ อมา
เชื่อมโยงการเรี ยนรู ้ ร่วมกับ
เพี ยงใด
3.2 ประเภทการเรี ยนรู้
6. โรงเรี ยนได้สนับสนุ นให้บุคลากร
นาเอาประสบการณ์ที่จัดการเรี ยน
การสอนได้ประสบความสาเร็ จ
และก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กบกพร่ อง
ทางสติปัญญามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม เพี ยงใด

166

ตารางที่ 28 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านการเรี ยนรู ้
รายการ
7. โรงเรี ยนได้มีการจัดทาแผนระยะ
สั้น แผนระยะยาว ในการบริ หาร
จัดการเรี ยน การสอนให้กบั เด็ก
บกพร่ องทางสติปัญญาร่ วมกันกับ
บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
เพี ยงใด
8. โรงเรี ยนและบุคลากรได้คิดค้นหา
รู ปแบบวิธีการเรี ยนรู ้ ที่ทนั สมัย
และหลากหลาย เทคนิ ควิธีการ
แสวงหาความรู ้ จากภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยนมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนเพี ยงใด
9. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากร
นาประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้ จาก
การทางานมาใช้ในการปรั บปรุ ง
และพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพี ยงใด
10. โรงเรี ยนได้จัดให้มีวิทยากร
ภายนอกที่เชี่ยวชาญความรู ้
ทางด้านการจัดการศึ กษาสาหรั บ
เด็กบกพร่ องทางสติปัญญา มาเป็ น
ผูน้ ิ เทศชี้แนะแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ องการศึ กษา
เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.30

0.75

4.64

0.53

8.208**

443

0.001

4.15

0.72

4.59

0.54

10.241** 443

0.005

4.16

0.74

4.58

0.55

9.584**

443

0.005

4.62

0.53

4.14

0.81

10.395** 443

0.005
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ตารางที่ 28 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านการเรี ยนรู ้
รายการ
3.3 วินัยในการเรี ยนรู้
11. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยน
ตระหนักคิดตระหนักรู ้ คุณค่าการ
แสวงหาความรู ้ เพื่ อพัฒนาตนเอง
ให้เป็ นบุคคลรอบรู ้ และสามารถ
พัฒนาโรงเรี ยนสู ่ความเป็ นเลิศได้
เพี ยงใด
12. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้มี
การพัฒนาแบบแผนความคิดส่วน
ตนด้วยการเอาใจใส่ มุ ่งมั่น ให้
อุดมการณ์ แนวคิดของตนไปสู ่
การพัฒนางานของโรงเรี ยนได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรี ยน เพี ยงใด
13. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้มี
ความคิดนอกกรอบ ออกแบบงาน
ให้ทนั สมัยที่นวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว
นามาพัฒนางานโรงเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่ อง เพี ยงใด
14. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้
นาวิสัยทัศน์ที่มีอยูก่ บั การ
พัฒนาการจัดการศึ กษาเด็ก
บกพร่ องทางสติปัญญาให้มี
แนวคิดใหม่ๆ โดยยึดการบูรณา
การวิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรี ยน

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.10

0.78

4.65

0.52

12.697** 443

0.004

4.07

0.83

4.63

0.55

11.696** 443

0.004

4.01

0.81

4.57

0.67

10.965** 436

0.004

4.09

0.78

4.57

0.64

9.824**

0.004

437
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ตารางที่ 28 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านการเรี ยนรู ้
รายการ
15. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยน
ได้ทางานร่ วมกันเป็ นทีมงานจน
งานประสบผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์เดียวกันเกิดความ
ภาคภูมิใจงานร่ วมกันกับผลงาน
เพี ยงใด
16. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยน
ได้พัฒนาตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การทางานอย่างดีมี
คุณภาพจนกระทัง่ งานสาเร็ จตาม
เป้าหมาย เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุ บัน ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.14

0.76

4.58

0.65

9.078**

437

0.004

4.12

0.72

4.62

0.60

11.104** 436

0.009

4.12

0.63

4.61

0.47

13.011** 443

0.004

จากตารางที่ 28 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา พบว่ า ผลการวิ เคราะห์เ ปรี ยบเที ยบสภาพปั จจุ บันและ
ความคาดหวั ง ของบุ ค ลากรต่ อ การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยู ่ในระดั บ มาก
(xˉ = 4.15) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.003
โดยพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างรอบด้าน และให้ตื่นตัวต่อสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ในยุคกระแสการเปลี่ ยนแปลงให้ เ ป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.20) และความคาดหวัง (xˉ = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed)
0.005 โรงเรี ยนได้ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนให้มีโอกาสแสดงความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพ
ของตนเอง และให้ ค วามส าคั ญ การเรี ยนรู ้ ระดั บ บุ ค คลเป็ นพื้ นฐานการเรี ยนรู ้ ในระดั บ ต่ อไป
สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.17) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.67) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนได้
เปิ ดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกความสามารถในที่สาธารณะชนในเวทีการประชุ มทางวิ ช าการ
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และนาความรู ้ ของแต่ ละบุค คลแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน สภาพปั จจุ บัน (xˉ = 4.12) และ
ความคาดหวัง (xˉ = 4.60) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้ จั ดให้มีการประชุ มสั มมนาทาง
วิ ชาการ จัดการนาความรู ้ที่แสดงออกทางเอกสารตารา เวปไซต์ วี ซีดี เพื่ อบูรณาการการเรี ยนรู ้ของ
บุคคล และการเรี ยนรู ้ของบุคคลการเรี ยนรู ้ ระดับทีมงานเข้าด้วยกัน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.10) และ
ความคาดหวัง (xˉ = 4.59) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้ ส่ ง เสริ มให้มีก ารนาบุคลากร
ที่ มีค วามรู ้ห ลากหลายสาขาวิ ช าการมาบู รณาการด้วยการสร้ างเครื อข่า ยที มงาน เพื่ อมาเชื่ อมโยง
การเรี ยนรู ้ร่วมกับ สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.14) และความคาดหวัง (xˉ = 4.60) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005
โรงเรี ยนได้สนับสนุนให้บุคลากรนาเอาประสบการณ์ที่จัดการเรี ยนการสอนได้ประสบความสาเร็จ
และก่อ ให้ เ กิ ด ผลดี แก่เ ด็ก บกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญามาประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เ หมาะสม สภาพปั จ จุ บัน
(xˉ = 4.16) และความคาดหวัง (xˉ = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนได้มีการจัดทาแผนระยะ
สั้น แผนระยะยาว ในการบริ หารจัดการเรี ยน การสอนให้กบั เด็กบกพร่องทางสติ ปัญญาร่วมกันกับ
บุ ค ลากรทุ ก คนในโรงเรี ยน สภาพปั จจุ บัน (xˉ = 4.30) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.64) มี ค่ า
Sig.(2-tailed) 0.001 โรงเรี ยนและบุ ค ลากรได้ คิ ด ค้ นหารู ปแบบวิ ธีก ารเรี ยนรู ้ ที่ ทัน สมั ย และ
หลากหลาย เทคนิควิ ธีการแสวงหาความรู ้ จากภายในและภายนอกโรงเรี ยนมาประยุกต์ใช้ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องผู ้ เรี ยน สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.15) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.59)
มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุค ลากรนาประสบการณ์ ที่ได้ เรี ยนรู ้จากการ
ท างานมาใช้ ในการปรั บปรุ งและพัฒ นางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ สภาพปั จ จุ บนั (xˉ = 4.16) และ
ความคาดหวัง (xˉ = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้จัดให้มีวิทยากรภายนอกที่เชี่ ยวชาญ
ความรู ้ทางด้านการจัดการศึ กษาสาหรับเด็กบกพร่องทางสติ ปัญญามาเป็ นผู ้นิเทศชี้ แนะแนวทางใน
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เรื่ อ งการศึ กษา สภาพปั จจุ บัน (xˉ = 4.62) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.14)
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 บุคลากรในโรงเรี ยนตระหนักคิ ดตระหนักรู ้คุณค่าการแสวงหาความรู ้เพื่ อ
พั ฒ นาตนเองให้เป็ นบุ คคลรอบรู ้ และสามารถพัฒ นาโรงเรี ยนสู ่ ความเป็ นเลิ ศได้ สภาพปั จจุ บนั
(xˉ = 4.10) และความคาดหวัง (xˉ = 4.65) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.004บุ ค ลากรในโรงเรี ยนได้ มีการ
พั ฒ นาแบบแผนความคิ ดส่ วนตนด้ วยการเอาใจใส่ มุ ่ง มั่น ให้ อุ ดมการณ์ แนวคิ ด ของตนไปสู ่การ
พัฒนางานของโรงเรี ยนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.07)
และความคาดหวัง (xˉ = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีความคิ ดนอกกรอบ
ออกแบบงานให้ทนั สมัยที่นวัตกรรมใหม่ๆ แล้วนามาพัฒนางานโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง สภาพ
ปั จจุ บนั (xˉ = 4.01) และความคาดหวัง (xˉ = 4.57) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรี ยนได้
นาวิ สั ยทัศน์ที่ มีอยู ่กบั การพั ฒนาการจัดการศึ กษาเด็ก บกพร่อ งทางสติ ปัญ ญาให้มีแนวคิ ดใหม่ๆ
โดยยึดการบูรณาการวิ สั ยทัศ น์ร่ว มกันของโรงเรี ยน สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.09) และความคาดหวัง
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(xˉ = 4.57) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.004 บุ ค ลากรในโรงเรี ยนได้ ท างานร่ วมกันเป็ นที มงานจนงาน
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์เดี ยวกันเกิดความภาคภูมิใจงานร่วมกันกับผลงาน สภาพปั จจุ บนั
(xˉ = 4.14) และความคาดหวัง (xˉ = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรี ยนได้ พั ฒ นา
ตนเองให้เป็ นผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทางานอย่างดี มีคุณภาพจนกระทัง่ งาน
สาเร็จตามเป้ าหมาย สภาพปั จจุบนั (xˉ = 4.12) และความคาดหวัง (xˉ = 4.62) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.009
3.6 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวั ง
องค์ประกอบด้านการจัดการความรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 สภาพการเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ระดั บ สภาพปั จ จุ บั นและความคาดหวั ง
ด้านการจัดการความรู ้
รายการ
4. ด้ านการจัดการความรู้
4.1 การแสวงหาความรู้
1. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยน
ได้รับการสนับส่งเสริ มให้มีการ
แสวงหาความรู ้ จากบุคลากรใน
โรงเรี ยนแต่ละบุคคลที่มีความรู ้
ในด้านศาสตร์ ตา่ งๆ ภายใน
โรงเรี ยน เพี ยงใด
2. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยน
ได้รับการส่งเสริ มให้มีการ
แสวงหาความรู ้ จากบุคลากร
ภายนอกที่มีความรอบรู ้ ในด้าน
ศาสตร์ ตา่ งๆ ภายนอกโรงเรี ยน
เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.05

0.76

4.61

0.61

11.948** 443

0.004

4.06

0.80

4.60

0.61

11.200** 443

0.004
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ตารางที่ 29 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านการจัดการความรู ้
รายการ
3. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้
ไปแสวงหาความรู ้ โดยการอบรม
ศึ กษาดูงาน ทัศนศึ กษา
ประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุม
เชิงปฏิ บตั ิการ เอกสาร ตาราทาง
วิชาการ ทางเวปไซต์ ต่างๆ ที่
เป็ นการแสวงหาความรู ้ ที่
หลากหลาย เพี ยงใด
4. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยน
ได้รับการส่งเสริ มให้ได้เข้ารั บ
การพัฒนาทางด้านความรู ้
การศึ กษาพิ เศษ และการนา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาสนับสนุ น
จัดการศึ กษาให้พัฒนามากขึ้น
เพี ยงใด
5. ท่านคิดว่าบุคลากร เมื่ อได้รับ
มอบหมายภารกิจงานที่สาคัญ
แล้วได้ไปศึ กษาหาความรู ้ มา
เพิ่ มเติมเพื่ อพัฒนางานให้
ประสบความสาเร็ จในภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.23

0.73

4.63

0.58

8.904**

439

0.005

4.12

0.80

4.62

0.59

10.760** 442

0.005

4.08

0.82

4.65

0.59

11.937** 441

0.004
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ตารางที่ 29 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านการจัดการความรู ้
รายการ

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.04

0.86

4.60

0.63

11.478** 443

0.004

4.04

0.80

4.57

0.66

11.031** 443

0.005

4.12

0.74

4.57

0.67

9.310**

0.005

4.2 การสร้ างความรู้
6. โรงเรี ยนได้จัดทาระบบคลัง
ความรู ้ โดยการจัดระบบ
อิเลคทรอนิ คส์เข้ามาใช้บริ หาร
จัดการและนาความรู ้ ใหม่ๆ ที่จา
เป็ นมาพัฒนาครู อยูเ่ สมอและ
ต่อเนื่ อง เพี ยงใด
7. โรงเรี ยนได้จัดทาระบบ
สารสนเทศ เพื่ อการสื บค้นหา
ข้อมู ลที่ได้ สังเคราะห์มา
รวบรวมให้เป็ นระบบระเบียบ
หมว ดหมู ่สะดวกง่ายต่อการ
นาไปใช้งาน เพี ยงใด
8. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้
นาความรู ้ ที่ตนเองแสวงหา
ความรู ้ พัฒนาความรู ้ มาเป็ น
องค์กรความรู ้ ใหม่ดว้ ยการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กบั ผูร้ ู ้ ในด้าน
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ

443
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ตารางที่ 29 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านการจัดการความรู ้
รายการ

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.13

0.79

4.56

0.66

8.913**

443

0.005

4.06

0.84

4.54

0.66

9.328**

442

0.004

4.11

0.75

4.55

0.67

9.544**

443

0.005

4.01

0.86

4.61

0.60

12.058** 427

0.006

4.07

0.69

4.59

0.54

12.499** 443

0.005

9. โรงเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน
ได้สร้ างความรู ้ ใหม่ดว้ ยการ
พัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู ้
จากตนเองและบุคคลอื่น และ
จากแหล่งเรี ยนรู ้ ตา่ งๆ ที่
หลากหลาย เพี ยงใด
4.3 การจัดเก็บความรู้
10. โรงเรี ยนได้นาความรู ้ ใหม่ๆ มา
จัดทาเป็ นคลังความรู ้ และจัดทา
เป็ นระบบเพื่ อให้ทุกคนได้นาสื บ
ค้นหาเพื่ อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเป็ นระบบและ
ง่ายต่อการค้นหา เพี ยงใด
11. โรงเรี ยนได้นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมู ลให้เป็ นปัจจุ บนั และ
สามารถสื บค้นคว้าหาได้ง่าย
เพี ยงใด
12. โรงเรี ยนได้มีการส่งเสริ ม
สนับสนุ นให้จัดการนาเสนอ
ความรู ้ ใหม่ๆ ที่ได้มาจาก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มาจัดเก็บเป็ นคลังความรู ้ ไว้อย่าง
ต่อเนื่ อง เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 29 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการความรู ้ของโรงเรี ย น
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา พบว่า ผลการวิ เคราะห์เปรี ยบเทียบสภาพปั จจุ บัน
และความคาดหวั ง ของบุค ลากรต่ อการเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก
(xˉ = 4.07) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.59) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004
โดยพิ จารณาเป็ นรายข้อ แล้ว พบว่า บุคลากรในโรงเรี ยนได้ รับการสนับส่งเสริ มให้ มีการแสวงหา
ความรู ้ จ ากบุ ค ลากรในโรงเรี ยนแต่ ล ะบุ ค คลที่ มีค วามรู ้ ในด้ า นศ าสตร์ ต่ างๆ ภายในโรงเรี ยน
สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.05) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.61) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.004 บุ ค ลากร
ในโรงเรี ยนได้ รับการส่ ง เสริ มให้ มีก ารแสวงหาความรู ้ จ ากบุ ค ลากรภายนอกที่ มีค วามรอบรู ้
ในด้ า นศาสตร์ ต่างๆ ภายนอกโรงเรี ยน สภาพปั จจุ บัน (xˉ = 4.06) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.60)
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรี ยนได้ไปแสวงหาความรู ้โดยการอบรม ศึ กษาดู งาน ทัศน
ศึ กษา ประชุ มสัมมนาวิ ชาการ ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ เอกสาร ตาราทางวิ ชาการ ทางเวปไซต์ ต่างๆ
ที่ เ ป็ นการแสวงหาความรู ้ที่ หลากหลาย สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.23) และความคาดหวัง (xˉ = 4.63)
มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 บุ ค ลากรในโรงเรี ยนได้ รับการส่ ง เสริ มให้ ได้ เ ข้ า รั บการพั ฒ นาทาง
ด้านความรู ้การศึ กษาพิ เศษ และการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาสนับสนุนจัดการศึ กษาให้พัฒนามากขึ้ น
สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.12) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.62) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 บุ ค ลากร
เมื่ อ ได้ รับ มอบหมายภารกิจงานที่ สาคัญ แล้ วได้ไปศึ กษาหาความรู ้ มาเพิ่ มเติ มเพื่ อ พัฒนางานให้
ประสบความส าเร็ จในภารกิจที่ ได้ รับมอบหมาย สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.08) และความคาดหวัง
(xˉ = 4.65) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนได้ จั ด ท าระบบคลั ง ความรู ้ โดยการจั ด ระบบ
อิ เลคทรอนิคส์เข้ามาใช้บริ หารจัดการและนาความรู ้ใหม่ๆ ที่จาเป็ นมาพัฒนาครู อยูเ่ สมอและต่อเนื่อง
สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.04) และความคาดหวัง (xˉ = 4.60) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนได้จัดทา
ระบบสารสนเทศ เพื่ อการสื บค้นหาข้อมูลที่ได้ สังเคราะห์มารวบรวมให้เป็ นระบบระเบี ย บหมว
ดหมู ่ส ะดวกง่ ายต่ อ การนาไปใช้ ง าน สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.04) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.57)
มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 บุ ค ลากรในโรงเรี ยนได้นาความรู ้ที่ตนเองแสวงหาความรู ้พัฒนาความรู ้
มาเป็ นองค์ ก รความรู ้ ใ หม่ ด้ ว ยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ก ับผู ้ รู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ อย่ า งสม่ า เสมอ
สภาพปั จ จุ บนั (xˉ = 4.12) และความคาดหวั ง (xˉ = 4.57) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนและ
บุคลากรในโรงเรี ยนได้สร้างความรู ้ใหม่ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู ้จากตนเองและบุคคล
อื่ น และจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่หลากหลาย สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.13) และความคาดหวัง (xˉ = 4.56)
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้นาความรู ้ใหม่ๆ มาจัดทาเป็ นคลังความรู ้และจัดทาเป็ นระบบ
เพื่ อให้ทุกคนได้นาสื บค้นหาเพื่ อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็ นระบบและง่ายต่อการค้ นหา
สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.06) และความคาดหวัง (xˉ = 4.54) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรี ยนได้ นา
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เทคโนโลยีที่ ทนั สมัยมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นปั จจุ บนั และสามารถสื บค้นคว้าหาได้ง่าย
สภาพปั จ จุ บนั (xˉ = 4.11) และความคาดหวัง (xˉ = 4.55) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้
มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้จัดการนาเสนอความรู ้ใหม่ๆ ที่ได้มาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มาจัดเก็บเป็ นคลัง ความรู ้ไว้อย่างต่อเนื่อง สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.01) และความคาดหวัง (xˉ = 4.61)
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.006
3.7 ผลการศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับสภาพปั จจุ บนั และความคาดหวั ง
องค์ ประกอบด้ า นเทคโนโลยี ข องโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางส ติ ปัญ ญา
ดังรายละเอี ยดในตารางที่ 30
ตารางที่ 30 สภาพการเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ระดั บ สภาพปั จ จุ บั นและความคาดหวั ง
ด้านเทคโนโลยี
รายการ
5. ด้ านเทคโนโลยี
5.1 การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้
1. โรงเรี ยนได้มีการส่งเสริ มให้
บุคลากรได้อบรมพัฒนา ศึ กษาดู
งาน การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การศึ กษาพิ เศษ และสามารถ
นาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อ
การเรี ยนรู ้ เพี ยงใดขอขอบคุณ
เป็ นอย่างสู ง เพี ยงใด
2. โรงเรี ยนได้มีการส่งเสริ มและ
สนับสนุ นให้บุคลากรจัด
ประกวดแข่งขันการคิดค้น
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่ อนามาเป็ นต้นแบบ
และแบ่งปันแลกเปลี่ยนควรใช้
เทคโนโลยีร่วมกัน เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.14

0.80

4.68

0.58

11.317** 427

0.005

4.05

0.86

4.61

0.64

10.834** 427

0.005
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ตารางที่ 30 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านเทคโนโลยี
รายการ
5. ด้ านเทคโนโลยี
5.1 การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้
1. โรงเรี ยนได้มีการส่งเสริ มให้
บุคลากรได้อบรมพัฒนา ศึ กษาดู
งาน การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การศึ กษาพิ เศษ และสามารถ
นาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อ
การเรี ยนรู ้ เพี ยงใดขอขอบคุณ
เป็ นอย่างสู ง เพี ยงใด
2. โรงเรี ยนได้มีการส่งเสริ มและ
สนับสนุ นให้บุคลากรจัด
ประกวดแข่งขันการคิดค้น
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่ อนามาเป็ นต้นแบบ
และแบ่งปันแลกเปลี่ยนควรใช้
เทคโนโลยีร่วมกัน เพี ยงใด
3. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากร
พัฒนาเทคโนโลยีดว้ ยการศึกษา
พิ เศษให้มีความทันสมัยสามารถ
นามาใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้กอ่
เกิดประโยชน์ เพี ยงใด

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง

t

df

Sig.
(2-tailed)

xˉ

S.D.

xˉ

S.D.

4.14

0.80

4.68

0.58

11.317** 427

0.005

4.05

0.86

4.61

0.64

10.834** 427

0.005

4.12

0.82

4.64

0.62

10.754** 427

0.006
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ตารางที่ 30 (ต่ อ ) สภาพการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดั บสภาพปั จ จุ บันและความคาดหวัง
ด้านเทคโนโลยี
รายการ

ระดับ
ระดับ
สภาพปั จจุบนั ความคาดหวัง
xˉ

4. โรงเรี ยนได้มีการนาความรู ้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้เรี ยนรู ้มา
พัฒนางานสร้ างแหล่งเรี ยนรู ้
4.02
ใหม่ๆ แก่ผเู ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
เพี ยงใด
5. โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ร่วมกันพัฒนาให้มี
ความทันสมัยและเป็ นระบบมา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในด้านการ 4.14
สื่ อสาร การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การบริ หารงานของโรงเรี ยนให้ผู ้
มี ส่วนได้เสี ยได้รับทราบ เพี ยงใด
ค่ าเฉลี่ยรวม
4.02

t

df

Sig.
(2-tailed)

S.D.

xˉ

S.D.

0.84

4.57

0.66

10.793** 443

0.006

0.83

4.59

0.66

8.982**

443

0.005

0.85

4.58

0.67

11.555** 443

0.005

จากตารางที่ 30 สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา พบว่ า ผลการวิ เคราะห์เ ปรี ยบเที ยบสภาพปั จจุ บันและ
ความคาดหวั ง ของบุ ค ลากรต่ อ การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยู ่ในระดั บ มาก
(xˉ = 4.02) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005
โดยพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า โรงเรี ยนได้มีการส่งเสริ มให้บุคลากรได้อบรมพัฒนา ศึ กษาดูงาน
การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึ กษาพิ เศษ และสามารถนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในการจั ด
การเรี ยนการสอนเพื่ อการเรี ยนรู ้ เพี ยงใดขอขอบคุ ณ เป็ นอย่างสู ง สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.14) และ
ความคาดหวัง (xˉ = 4.68) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้ มีก ารส่งเสริ มและสนับสนุ นให้
บุคลากรจัดประกวดแข่งขันการคิ ดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ อนามาเป็ นต้นแบบและ
แบ่ง ปั นแลกเปลี่ ยนควรใช้ เ ทคโนโลยี ร่ว มกัน สภาพปั จ จุ บัน (xˉ = 4.05) และความคาดหวัง
(xˉ = 4.61) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการศึกษา

178

พิ เ ศษให้ มีความทันสมัยสามารถนามาใช้ ในการปฏิ บัติ งานได้ กอ่ เกิด ประโยชน์ สภาพปั จจุ บนั
(xˉ = 4.12) และความคาดหวัง (xˉ = 4.64) มี ค่ า Sig.(2-tailed) 0.006 โรงเรี ยนได้มีการนาความรู ้
เกี่ ยวกับเทคโนโลยี ที่ ได้ เ รี ยนรู ้ มาพั ฒ นางานสร้ างแหล่ งเรี ยนรู ้ ให ม่ๆ แก่ผู้ เ รี ยนอย่า งต่ อเนื่อง
สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.02) และความคาดหวัง (xˉ = 4.57) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.006 โรงเรี ยนได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพัฒ นาให้ มีความทันสมัยและเป็ นระบบมาใช้ ให้เป็ นประโยชน์
ในด้านการสื่ อสารการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การบริ หารงานของโรงเรี ยนให้ผู้มีส่วนได้เสี ยได้รับทราบ
สภาพปั จจุ บนั (xˉ = 4.14) และความคาดหวัง (xˉ = 4.59) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005
3.8 รูป แบบขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้ 3 ระดับ คือ
1. กิจกรรมที่สถานศึกษาได้ ป ฏิบัติสอดคล้ องกับเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ได้แก่
1. มีระบบทางานที่เปิ ดโอกาสให้องค์กรย่อย สร้างวิ สัยทัศน์เป้ าหมายร่วมกัน
2. ผู ้บริ หารมีความกล้าและสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
3. ต้องมีการส่งเสริ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันในทางไลน์ ทางเวปไซด์และ
ได้เอาความรู ้ใหม่มาถ่ายทอดให้เพื่ อนร่วมงาน
4. ต้องจัดแผนระยะสั้น แผนระยะยาวในการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนร่ ว มกั น
กับบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
2. กิจกรรมที่สถานศึกษาสมควรได้ มีการปรับปรุงพัฒนายิ่งขึ ้น ได้แก่
1. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
2. มีวิสัยทัศน์ที่สามารถเปลี่ ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวะปั จจุ บนั
3. มี ก ารก าหนดั ช นี ก ารชี้ วัด การเรี ยนการสอนเด็ กบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาเพื่ อ
กาหนดมาตรฐานการพัฒนาความสามารถของเด็ก
4. มีการเจรจาติ ดต่อประสานงานบุคลากรในโรงเรี ยนกับหน่วยงานภายนอก
5. มีการมุง่ พัฒนาผู ้เรี ยนเป็ นสาคัญ
6. ส่งเสริ มให้มีการวิ จัยในชั้นเรี ยน
7. มี ก ารให้ รางวัลแก่คนที่ ประสบความส าเร็ จที่ ค้นพบวิ ธีการจัดเทคนิ ค ใหม่การ
จัดการเรี ยนการสอน
8. ปรับสิ่ งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีความสอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคล
9. สนับสนุนให้บุคลากรนาเอาเอกประสบการณ์ ความสาเร็จในการเรี ยนการสอนมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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10. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรนาประสบการณ์การทางานปรับปรุ งและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
11. จัดให้มีวิทยากรผู ้เชี่ ยวชาญจากภายนอกมาเป็ นผู ้นอเทศการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
12. บุคลากรตระหนักรู ้คุณค่าการแสวงหาความรู ้เพื่ อพัฒนาตนเองให้บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
13. บุคลากรได้ยึดการบูรณาการวิ สัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรี ยน
14. บุคลากรทางานร่วมกันเป็ นทีมประสบความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน
15. บุคลากรได้รับการส่งเสริ มการแสวงหาความรู ้จากบุคลากรภายนอกในศาสตร์ต่างๆ
16. บุ ค ลากรได้ แสวงหาความรู ้ โดยการอบรม ศึ ก ษาดู ง าน พั ฒ นาก ารศึ ก ษา
ประชุ มสั มมนาวิ ชาการ ประชุ มเชิ งปฏิ บัติก าร ต าราทางวิ ชาการ เวปไซต์ต่างๆที่ เป็ นการแสวงหา
ความรู ้ที่หลากหลาย
17. บุคลากรได้ศึกษาหาความรู ้มาเพิ่ มเติ มเพื่ อพัฒนางานให้ประสบความสาเร็จตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
18. จัดทาระบบคลังความรู ้ โดยใช้ระบบอิ เลคทรอนิ คส์เข้ามาบริ หารจัดการและนา
ความรู ้ใหม่ๆที่จาเป็ นมาพัฒนาครู เสมอและต่อเนื่อง
19. นาความรู ้ ใหม่ๆ มาจั ด ท าเป็ นคลัง ความรู ้ และจัดท าเป็ นระบบเพื่ อให้ ทุกคน
สามารถสื บค้นหาเพื่ อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
20. ต้องมีการกระจายอานาจให้กบั องค์กรย่อยและบุคลากรได้มีส่วนร่วมมากขึ้ น
21. ต้องเปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผู ้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยมีส่วนร่ว มในการก าหนด
วิ สัยทัศน์ของโรงเรี ยนร่วมกัน
22. ต้องมีวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนที่สามารถนาไปสู ่การปฏิ บตั ิ ได้ดีข้ ึ น
23. ต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน ครู ผู ้บริ หารแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยเป็ นประจา
24. ต้องให้ครู ได้แสดงออกทางวิชาการและแสดงผลงานที่เป็ นเลิ ศจนได้รับรางวัล
25. ต้องพัฒนาให้ครู เรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนเพื่ อนามาพัฒนานักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
26. ต้องจัดทาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้มีบรรยากาศเหมือนบ้านและเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้ น ในทุกส่วนของ โรงเรี ยน
27.ต้องส่งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้กบั ทีมงานและเรี ยนรู ้ของบุคลากรที่เป็ นต้นแบบมาพัฒนางาน
28. ผู ้บริ หารต้องคิ ดวิ ธการทางานใหม่ๆอยูเ่ สมอในการบริ หารโรงเรี ยน
29. ผู ้บริ หารต้องท้าทายให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ ยนวิ ธีการทางานใหม่ๆ
30. ผู ้ บริ ห ารต้ องมี ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บัติก ารเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนา
คุ ณภาพผู ้เรี ยน คุ ณภาพครู และคุ ณภาพหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
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31. ผู ้ บริ ห ารต้ อ งมี ค วามสามารถโน้ มน้า วจู ง ใจให้ บุค ลากรท างานที่ ได้ รั บ
มอบหมายได้จนสาเร็จและได้ทางานที่มอบหมายดี เกินคาดจนส่งผลดี ต่องาน
32. ผู ้บริ หารต้องเป็ นบุคคลที่นา่ ยกย่องเชิ ดชู ในด้านการบริ หารที่ดีเป็ นต้นแบบที่ ดี
ด้านความมีคุณธรรมจริ ยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และความแน่วแน่เด็ดเดี่ ยว
33. ต้องส่งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน และ
ให้ตื่นตัวต่อสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
34. ต้องให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนให้มีโอกาสแสดงความรู ้ ความสามารถ
ศักยภาพของตนเองเป็ นการให้ความสาคัญการเรี ยนรู ้ระดับบุคคล ซึ่ งเป็ นพื้ นฐานการเรี ยนรู ้ในระดับต่ อไป
35. ต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกความสามารถในที่สาธารณะชนในเวที
การประชุ มทางวิ ชาการ และนาความรู ้ของ แต่ละบุคคลแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
36. ต้ อ งจั ด ให้มีก ารประชุ มสั มมนาวิ ช าการ จั ด การนาความรู ้ ที่แสดงออกทาง
เอกสารตารา เวปไซด์ วี ซีดี เพื่ อบูรณาการการเรี ยนรู ้ของบุคคลและการเรี ยนรู ้ของบุคคลการเรี ยนรู ้
ระดับทีมงานเข้าด้วยกัน
37. ต้องส่งเสริ มให้มีการนาบุคลากรที่มีความรู ้หลากหลายสาขาวิ ชาการมาบู รณา
การด้วยการสร้างเครื อข่ายทีมงาน เพื่ อมาเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
38. ต้องให้บุคลากรได้คิดค้นรู ปแบบวิ ธีการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยและหลากหลายเทคนิค
วิ ธีก ารแสวงหาความรู ้ จากภายในและภายนอกโรงเรี ยนมาประยุ กต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการ
เรี ยนรู ้ของผู ้เรี ยน
39. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีแบบแผนความคิ ดส่ว นตนด้ว ยการเอใจใส่ มุง่ มัน่ ให้
อุ ดมการณ์ แนวคิ ดของตนไปสู ่การพัฒนางานของโรงเรี ยนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรี ยน
40. ต้องให้บุคลากรได้มีความคิ ดนอกรอบ ออกแบบงานให้ทนั สมัยกับนวัตกรรม
ใหม่ๆ แล้วนามาพัฒนางานโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
41. ต้องส่งเสริ มให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู ้จากบุคลากรในโรงเรี ยนแต่ ล ะ
บุคคลที่มีความรู ้ในด้านศาสตร์ต่างๆภายในโรงเรี ยน
42. ต้ อ งส่งเสริ มให้บุคลากรได้เข้ารั บการพัฒนาทางด้านความรู ้การศึ กษาพิ เศษ
และการนานวัตกรรมใหม่ๆมาสนับสนุนการวัดการศึ กษามากขึ้ น
43. บุคลากรต้องนาความรู ้ที่ตนเองแสวงหาได้มาพัฒนาเป็ นความรู ้ใหม่ขององค์กร
และมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กบั ผู ้รู้ในด้านต่างๆที่หลากหลาย
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44. บุคลากรต้องสร้างความรู ้ใหม่ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู ้ของตนเอง
และบุคคลอื่ นและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆที่หลากหลาย
45. ต้ อ งนาเทคโนโลยี ที่ ทนั สมัยมาช่ วยในการจั ดเก็บข้อมู ลให้เป็ นปั จ จุ บนั และ
สามารถสื บค้นคว้าหาได้ง่าย
46. ต้องมีการส่งเสริ มให้บุคลากรได้อบรมพัฒ นา ศึ กษาดู งาน การใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการศึ กษาพิ เศษและสามารถนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
การเรี ยนรู ้
47. ต้องส่งเสริ มให้มีการจัดประกวดแข่งขันการคิ ดค้นนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่ อเป็ นต้นแบบการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
48. ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพัฒนาให้มีความทันสมัยและเป็ น
ระบบมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในด้านการสื่ อสารการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การบริ หารงานของโรงเรี ยน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบ
3. กิจกรรมที่สถานศึกษาสมควรจะได้ มีการแก้ ไขอย่ างเร่ งด่ วน ได้ แก่
1. มีการมอบหมายหน้าที่ของหน่วยงานหรื อบุคคลไว้ชัดเจน
2. บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้เป็ นผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถทางานสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
3. ต้องมีวิสัยทัศน์ที่เชื่ อมโยงกับเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ ค่านิยม โดยรวมของโรงเรี ยน
4. ต้องมีวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อผู ้เรี ยน
5. ต้องมีการพัฒนา การพัฒนาการผลิตสื่ อและประชุ มพัฒนางานให้มีประสิทธิ ภาพ
ควบคู ่ไปกับการยกย่องชมเชย
6. ต้องจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่ อการสื บค้นหาข้อมูลที่ได้สังเคราะห์มารวบรวม
ให้เป็ นระบบระเบียบหมวดหมูส่ ะดวกง่ายต่อการนาไปใช้งาน
7. ต้ อ งจัดให้มีการนาเสนอความรู ้ใหม่ๆ จากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมา
จัดเก็บเป็ นคลังความรู ้ไว้อย่างต่อเนื่อง
8. ต้ อ งส่ งเสริ มให้บุคลากรได้พัฒ นาเทคโนโลยี ด้า นการศึ ก ษาพิ เศษให้ มีความ
ทันสมัยสามารถนามาใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน
9. ต้องมีการนาความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ได้เรี ยนรู ้ มาพัฒ นาสร้างแหล่งเรี ยนรู ้
ใหม่ๆแก่ผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 5
สรุป ผล อภิป ราย และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัยนี้มจี ุ ดมุง่ หมายหลักเพื่ อวิ จัยและพัฒนารู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ข อง
โรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษ ด้ า นการบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา มี วั ต ถุ ประสงค์ ในการวิ จัย ดั ง นี้ คื อ
1) เพื่ อศึ กษาสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติ ปัญ ญา 2) เพื่ อ นาเสนอรู ปแบบองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษ ด้ า นการ
บกพร่องทางสติ ปัญญา
ประชากรที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้ คื อ โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติ ปัญญา 19 แห่ง กลุ ่มตัวอย่างเป็ นโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา 18 แห่ง
โดยกาหนดค่าขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีของ Yamane จะได้ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างจาแนก
เป็ นผู ้บริ หาร 58 คน ครู 386 คน รวม 444 คน
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู ้ วิ จั ยได้ส ร้า งเครื่ องมื อขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดในการวิ จัยเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็น
จานวน 2 ชุ ด โดยมีข้ ันตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. แบบสอบถาม ชุ ดที่ 1
1.1 ศึ ก ษาหลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี จ ากเอกสารและงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข้ องในเรื่ อง
รู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
1.2 วิ เคราะห์เนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิ ดเพื่ อสร้าง
เครื่ องมือ
1.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ดในการวิ จัยแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ทยานิพนธ์เพื่ อทาการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
1.4 ประเมินความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา และครอบคลุ ม โดยผู ้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย นักวิ ชาการ 3 ท่าน ผู ้บริ หารโรงเรี ยน 1 ท่าน ผู ้เชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมิ นผล
1 ท่ า น เพื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) โดยอาศั ยเทคนิ ค IOC
(Item Objective Congruence Index) ของการวิ จัย ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของข้อค าถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้ น ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป็ นข้อคาถามที่ตรงกับสิ่ งที่ผู้วิจัยต้องการศึ กษา
หรื อ ไม่ รวมไปถึ งถ้อยภาษาที่ใช้ ในข้อ คาถามมี ความเหมาะสมและสามารถสื่ อความได้หรื อไม่
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาอยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึ ง 1.00
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1.5 นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้อ หา (Content
Validity) มาปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์กอ่ นนาไป
ทดลองใช้
1.6 ตรวจสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามโดยการทดลองใช้ กบั โรงเรี ยน
สุ พรรณบุรีปัญญานุกูลที่ มีบริ บทใกล้เคี ยงกับตัวอย่าง (Try Out) จานวนผู ้ให้ข้อมูล 66 คน เนือ้ หา
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
2. แบบสอบถาม ชุ ดที่ 2
2.1 ปรับปรุ งจากแบบสอบถาม ชุ ดที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.2 ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และครอบคลุ มโดยผู ้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย นักวิ ชาการ 3 ท่าน ผู ้บริ หารโรงเรี ยน 1 ท่าน ผู ้เชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมิ นผล
1 ท่า น ดั ง นี้ เ พื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยอาศั ยเทคนิ ค IOC
(Item ObjectiveCongruence Index) ของการวิ จัย ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของข้อค าถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้ น ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป็ นข้อคาถามที่ตรงกับสิ่ งที่ผู้วิจัยต้องการศึ กษา
หรื อ ไม่ รวมไปถึ งถ้อยภาษาที่ใช้ ในข้อ คาถามมี ความเหมาะสมและสามารถสื่ อความได้หรื อไม่
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หาอยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึ ง 1.00
2.3 นาแบบสอบถามที่ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
Validity) มาปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์กอ่ นนาไป
เก็บข้อมูล
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ก็บรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม และการสนทนากลุ ่ ม (Focus Group
Discussion) โดยมีรายละเอี ยด ดังนี้
1. แบบสอบถาม ชุ ดที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพการเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผู ้บริ หาร และครู ผู้สอนของโรงเรี ยนการศึกษาพิ เศษทั้ง 18 โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผู ้บริ หาร จานวน
58 คน และครู จ านวน 386 คน รวมทั้ง สิ้ น 444 คน (R1) จากนั้นการประเมิ นความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ข องรู ป แบบที่ จ ะเกิด ขึ้ นกับ โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา โดยผู ้เชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน (D1) จากนั้น ยกร่างรู ปแบบองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
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2. แบบสอบถาม ชุ ดที่ 2
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ลในขั้นตอนนี้ ใช้ แบบสอบถาม เกี่ ยวกับ ศึ ก ษาสภาพของ
องค์ประกอบและความคาดหวังของผู ้ปฏิบตั ิ งานในสถานศึ กษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู ้บริ หาร
และครู ผู้สอนของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษทั้ง 18 โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผู ้บริ ห าร จานวน 58 คน และ
ครู จานวน 386 คน รวมทั้งสิ้ น 444 คน (R2) จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์ ปรับปรุ งแก้ไข และ
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ และนาเสนอรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา (D2)
3. การสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion)
ผู ้วิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่เป็ นการสัมมนาเชิ งประเมิ นจากผู ้ มีส่ ว น
เกี่ ยวข้อ งและนักวิ ชาการ โดยอาศัยเอกสารประกอบการสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion)
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการสนทนากลุ ่มเป็ นผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ 20 ท่า น เพื่ อ ยื นยันถึ ง ความเหมาะสมของรู ปแบบ
ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบที่ได้จากการวิ จัยไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้ นเมื่อนา
รู ปแบบการเป็ นองค์กร แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
ไปใช้ในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ข้ อมูล เชิ งปริมาณ
ผู ้วิจัยได้ดาเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูป
เป็ นลาดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบส ารวจรายการ (Check List)
ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการทางาน วิ ธีการรับรู ้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน และสถานภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการองค์
ความรู ้ของต้นสังกัด ซึ่ งมีลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับสภาพการเป็ นองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ในปั จจุ บนั เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดั บ คื อ ระดั บมากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อ ย น้อ ยที่ สุ ด วิ เ คราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาเสนอในรู ปของตารางประกอบคาบรรยาย
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การแปลผลการวิ เคราะห์ข้ อมู ล ท าการจาแนกรายด้ าน รายข้ อ และแปลผลรวม
ทุกด้าน ซึ่ งพิ จารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ ยของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับของ (Likert Scale) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึ ง มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในปั จจุ บนั ในระดับน้อยที่สุด
การแปลผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูล พิ จารณาจากค่าเฉลี่ ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เข้าใกล้ 0.00 หมายความว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นไม่กระจาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 103)
3.2 ข้ อมูล เชิ งคุณภาพ
ผู ้วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้การสนทนากลุ ่มด้วยการวิ เคราะห์แบบอุ ปนัย (Analytic Induction)
เพื่ อยืนยันถึ งความเหมาะสมของรู ปแบบ ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบที่ ได้จากการวิ จัยไปใช้
และความเป็ นประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้ นเมื่อนารู ป แบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ไปใช้ในโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
4. สรุป ผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิ จัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้นาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามวัตถุ ประสงค์ของ
การวิ จัย จึ งจะนาเสนอข้อมูลจากผลการวิ เคราะห์ ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาสภาพการเป็ นองค์ก รแห่ง การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
ผลจากการศึกษาสภาพความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ที่เป็ นกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลทั้ง 18 โรงเรี ยน พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม
มี ค วามคิ ดเห็ นว่า สภาพปั จจุ บันโรงเรี ยนของตนเองมี การเป็ นองค์ กรแห่งกา รเรี ยนรู ้ ในภาพรวม
อยู ่ในระดั บปานกลาง โดยเมื่อพิ จ ารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่า ด้ า นที่ มีความคิ ด เห็นอยู ่ในระดับ
ปานกลาง คื อ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ า องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
องค์ประกอบด้านองค์กร และองค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะพบว่า ความคิ ดเห็นอยู ่ใน
ระดับปานกลางใกล้เคี ยงกัน และพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นความคาดหวังโรงเรี ยน
ของตนเองควรเป็ นองค์ กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ ในภาพ รวมอยู ่ในระดั บมาก โดยพิ จ ารณารายด้ าน
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แล้วพบว่า ด้านที่มีความคิ ดเห็นระดับมาก คื อ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านเทคโนโลยี ด้านองค์กร อง
ด้านการเรี ยนรู ้ และด้านภาวะผู ้นา ซึ่ งพบว่าความคิ ดเห็นอยูใ่ นระดับมากใกล้เคี ยงกัน
2. ผลการพัฒนารู ปแบบองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ า นการ
บกพร่องทางสติ ปัญญา
ผลของการพัฒ นารู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ประกอบด้วย 3 ส่วน คื อ
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปั ญญา มี 5 ด้ า น 1) ด้ า นองค์ ก ร 2) ด้ า นภาวะผู ้ นา 3) ด้ า นการเรี ย นรู ้
4) ด้านการจัดการความรู ้ และ 5)ด้านเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริ หารการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา มี 6 ขั้ นตอน 1) หลั ก การของรู ป แบบ 2) จุ ด มุ ่ง หมายของ
รู ปแบบ 3) กลไกการดาเนินงาน 4) วิ ธีดาเนินงาน 5) การประเมินผล และ 6) เงื่ อนไขความสาเร็จ
ส่วนที่ 3 ระดับกิจกรรมการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเ ศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มี 3 ระดับ 1) กิจกรรมที่สถานศึ กษาได้ปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับการเป็ น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ 2) กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษาสมควรได้ มีก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นายิ่ ง ขึ้ น และ
3) กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษาสมควรจะได้ มีก ารแก้ไขอย่า งเร่ งด่ วน โดยมี รายละเอี ยดแต่ ล ะส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบแห่งการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ ก ษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มี 5 ด้านคื อ 1) ด้านองค์กรจะประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร
วิ สัยทัศน์องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์องค์กร 2) ด้านภาวะผู ้นาประกอบด้วยการเป็ นผู ้นา
การเปลี่ ยนแปลง 3) ด้านการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยระดับการเรี ยนรู ้ ประเภทการเรี ยนรู ้ และวิ นยั ใน
การเรี ยนรู ้ 4) ด้านการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ และการ
จัดเก็บความรู ้ และ 5) ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยี เพื่ อการเรี ยนรู ้
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริ หารการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มี 6 ขั้นตอนคื อ 1) หลักการรู ปแบบ หลักการพัฒนาตนเอง
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร ผู ้ปกครอง ชุ มชน และผู ้ที่มีส่วนได้ส่ว น
เสี ยในองค์ ก รให้พั ฒ นาอย่างต่อ เนื่ อ งเพื่ อให้เ กิด ความยัง่ ยื นเป็ นระบบพัฒ นาให้ สอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาและความต้องการของโรงเรี ยนแต่ละแห่งตามหลักการบริ หารโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ
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ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา 2) จุ ดมุง่ หมายของรู ปแบบ เพื่ อสร้างการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ เพื่ อพัฒนาสมรรถนะผู ้บริ หาร ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายของโรงเรี ยนสู ่
การเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ และสร้างวัฒ นธรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เ ศษ ด้ า นการบกพร่ องทางสติ ปัญ ญา ทั้ง ภายในและภายนอก 3)กลไกการดาเนิ นงาน ระบบการ
บริ หารงาน มีการจัดหน่วยงาน และโครงสร้างเพื่ อพัฒนาสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ กาหนด
วิ สั ยทัศ น์ขององค์ กรที่เอื้ อต่อการเป็ นองค์ก รแห่งเรี ยนรู ้ และโรงเรี ยนแต่ งตั้งคณะท างาน โดยมี
คณะกรรมการรั บผิ ดชอบช่วยเหลื อ โดยมี รูปแบบการบริ หาร ระดั บสถานศึ กษาต้องศึ กษาสภาพ
ปั จ จุ บัน ปั ญ หา และความต้ องการ การเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ พั ฒ นาครู และบุ คลากรให้เป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ระดับผู ้บริ หารโรงเรี ยนต้องกาหนดแนวทางส่งเสริ มให้เป็ นผู ้บริ หารพั ฒ นา
ตนเองสู ่ผู้บริ หารมืออาชี พสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักในการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู และบุคลากรในองค์กร สร้างขวัญกาลังใจแก่ครู และบุคลากรทุก
ระดับภายในโรงเรี ยนสร้างวัฒ นธรรมแห่งการเรี ยนรู ้ ระดั บสานศึ กษา และระดับครู และบุคลากร
ส่ ง เสริ มครู และบุ คลากรในการพัฒ นาตนเองให้มีค วามสามารถด้ านการจั ดการเรี ย นการสอน
พั ฒ นาการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นที ม สร้ า งความรู ้ ใหม่ด้ วยวิ ธีที่หลากหลาย ด าเนิ นการจั ดเก็บและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ 4) วิ ธีการดาเนินการ ระดับโรงเรี ยน สร้างความตระหนักและความต้องการพัฒนา
โรงเรี ยนสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ กาหนดวิ สัยทัศน์โรงเรี ยน เพื่ อมุง่ สู ่การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ พั ฒ นาดู แลบุ คลากรสู ่ ความเป็ นมื ออาชี พโรงเรี ยนวัด ให้มีการประชุ มสั มมนาเ พื่ อร่ วมกัน
กาหนดยุทธศาสตร์สู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จัดให้มีการนิเทศ ติ ดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานพัฒนาโรงเรี ยนสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างใกล้ ชิด และต่อเนื่อง ระดับผู ้บริ หาร
โรงเรี ยน พัฒนาตนเองสู ่ความเป็ นมืออาชี พ เป็ นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและกาลังใจ สร้างความ
ตระหนัก และความรู ้สึกเป็ นเจ้าของการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายให้เห็นความส าคั ญ
ของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มสนับสนุนอานวยความสะดวกในการพัฒนาโรงเรี ยนสู ่
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และระดับครู และบุคลากร ครู และบุคลากรมีความตระหนักในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถสู ่ความเป็ นมืออาชี พอย่างต่อเนื่อง การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม
กับ เพื่ อนครู และบุ คลากร สร้ า งความรู ้ ใหม่ด้วยวิ ธีการที่ ห ลากหลาย มี ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้องค์
ความรู ้ที่ตนเอง ค้นพบหรื อพัฒนาขึ้ น ครู และบุคลากรพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อ
เป็ นแบบอย่างนักเรี ยนจัดให้มีสวัสดิ การแก่ค รู และบุคลากรทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม 5) การประเมิ น
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จัดให้มีระบบการประเมินการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีส่ว น
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เกี่ ยวข้องทุก ฝ่ ายร่ วมกันประเมิ นด้วยวิ ธีที่หลากหลาย เช่ นประเมิ นจากผลการปฏิ บตั ิ จริ งจากการ
ประชุ มสัมมนา จากแผนโรงเรี ยนสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้นาผลการสะท้อนกลับจากประเมิน
โรงเรี ยนไปปรั บปรุ ง แก้ไขและพั ฒนาเพื่ อให้ เ ป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู ้ และเผยแพร่ ผลการ
พัฒนาการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่บทบาทของครู และบุคลากรคณะกรรมการโรงเรี ย น
และชุ มชนทราบ 6) เงื่ อนไขความสาเร็จ ผู ้บริ หารโรงเรี ยนเล็งเห็นความสาคัญของการเป็ นองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน ผู ้บริ หารโรงเรี ยนครู แ ละบุคลากรต้องตระหนัก มีแผนงานโครงการ
และกิจกรรมในการพัฒนาสู ่ก ารเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ติด ตามผลอย่างต่อเนื่องและนาผลการ
ประเมินมาพัฒนา สานักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษให้การสนับสนุน การพัฒนาทุกด้าน โดยมุง่ เน้น
ประโยชน์เ พื่ อ คุ ณภาพการศึ กษาของผู ้ เรี ยนเป็ นส าคัญ และมี ยุ ทธศาสตร์ ที่ชัด เจนในการพัฒนา
โรงเรี ยนสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมียุทธศาสตร์ การพัฒ นาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา 2 รู ปแบบ คื อ รู ปแบบที่ต้องดาเนิ นการ
เร่งด่วนที่มีผลการปฏิ บตั ิ อยูใ่ นอัตราต่ าสุ ดและรู ปแบบที่ต้อ งดาเนินการในระยะเวลาสั้น
ส่วนที่ 3 ระดับกิจกรรมการเป็ นองค์กร แห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเ ศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มี 3 ระดับคื อ 1) กิจกรรมที่สถานศึ กษาได้ปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1. มีระบบทางานที่เปิ ดโอกาสให้องค์กรย่อย สร้างวิ สัยทัศน์เป้ าหมาย
ร่วมกัน 2. ผู ้บริ หารมีความกล้าและสามารถแก้ปัญ หาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 3. ต้องมีการ
ส่งเสริ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันในทางไลน์ ทางเวปไซด์และได้เอาความรู ้ ใหม่มาถ่ายทอด
ให้เพื่ อนร่วมงาน 4. ต้องจัดแผนระยะสั้น แผนระยะยาวในการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนร่ว มกัน
กับบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน 2) กิจกรรมที่สถานศึ กษาสมควรได้มีการปรับปรุ งพัฒนายิ่งขึ้ น ได้แก่
1. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 2. มีวิสัยทัศน์ที่สามารถเปลี่ ยนแปลงให้
สอดคล้ อ งกับสภาวะปั จจุ บัน 3. มี ก ารก าหนดั ช นี ก ารชี้ วั ดการเรี ยนการสอนเด็ กบกพร่ องทาง
สติ ปัญญาเพื่ อกาหนดมาตรฐานการพัฒนาความสามารถของเด็ก 4. มีการเจรจาติ ดต่อประสานงาน
บุคลากรในโรงเรี ยนกับหน่วยงานภายนอก 5. มีการมุง่ พัฒนาผู ้เรี ยนเป็ นสาคัญ 6. ส่งเสริ มให้มีการ
วิ จั ยในชั้ นเรี ยน 7. มี ก ารให้รางวัลแก่คนที่ ประสบความสาเร็ จที่ ค้นพบวิ ธีการจัดเทคนิ คใหม่การ
จั ด การเรี ยนการสอน 8. ปรั บ สิ่ ง แวดล้อ ม อาคารสถานที่ ให้มีความสอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคล
9. สนับสนุนให้บุคลากรนาเอาเอกประสบการณ์ ความสาเร็จในการเรี ยนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม 10. เปิ ดโอกาสให้บุ คลากรนาประสบการณ์ ก ารท างานปรับปรุ งและพั ฒนางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ 11. จั ด ให้ มีวิทยากรผู ้เชี่ ยวชาญจากภายนอกมาเป็ นผู ้นอเทศการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
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12. บุ ค ลากรตระหนัก รู ้ คุ ณค่ า การแสวงหาความรู ้ เ พื่ อพั ฒนาตนเองให้ บุค คลแห่ งการเรี ยนรู ้
13. บุคลากรได้ยึดการบูรณาการวิ สัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรี ยน 14. บุคลากรทางานร่วมกันเป็ นที ม
ประสบความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน 15. บุคลากรได้รับการส่งเสริ มการแสวงหาความรู ้ จาก
บุคลากรภายนอกในศาสตร์ต่างๆ 16. บุคลากรได้แสวงหาความรู ้โดยการอบรม ศึ กษาดู งาน พัฒนา
การศึ กษา ประชุ มสัมมนาวิ ชาการ ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ ตาราทางวิ ชาการ เวปไซต์ต่างๆที่เป็ นการ
แสวงหาความรู ้ที่หลากหลาย 17. บุคลากรได้ศึกษาหาความรู ้มาเพิ่ มเติ มเพื่ อพัฒนางานให้ป ระสบ
ความสาเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 18. จัดทาระบบคลังความรู ้ โดยใช้ระบบอิ เลคทรอนิคส์เข้า
มาบริ หารจัดการและนาความรู ้ ใหม่ๆที่จาเป็ นมาพัฒ นาครู เ สมอและต่อเนื่อง 19. นาความรู ้ใหม่ๆ
มาจั ด ท าเป็ นคลังความรู ้ และจัดท าเป็ นระบบเพื่ อให้ทุกคนสามารถสื บค้ นหาเพื่ อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 20. ต้องมีการกระจายอานาจให้กบั องค์กรย่อยและบุคลากรได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 21. ต้อง
เปิ ดโอกาสให้บุ คลากรและผู ้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยมี ส่ว นร่ วมในการก าหนดวิ สั ยทัศน์ข องโรงเรี ยน
ร่วมกัน 22. ต้องมีวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนที่ส ามารถนาไปสู ่การปฏิ บตั ิ ได้ดีข้ ึ น 23. ต้องเปิ ดโอกาสให้
นัก เรี ยน ครู ผู ้ บริ หารแสดงความคิ ดเห็นอย่างเปิ ดเผยเป็ นประจา 24. ต้ อ งให้ครู ได้แสดงออกทาง
วิ ชาการและแสดงผลงานที่เป็ นเลิ ศจนได้รับรางวัล 25. ต้องพัฒนาให้ครู เรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ที่
ยั่ง ยื นเพื่ อนามาพัฒนานักเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ 26. ต้ อ งจัดท าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้มี
บรรยากาศเหมือนบ้านและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้ นในทุกส่ว นของ โรงเรี ยน 27. ต้องส่งเสริ มให้
บุคลากรเรี ยนรู ้กบั ทีมงานและเรี ยนรู ้ของบุคลากรที่เป็ นต้นแบบมาพัฒนางาน 28. ผู ้บริ หารต้องคิ ดวิธ
การทางานใหม่ๆอยูเ่ สมอในการบริ หารโรงเรี ยน 29. ผู ้บริ หารต้องท้าทายให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ ยน
วิ ธีการทางานใหม่ๆ 30. ผู ้บริ หารต้องมีความรู ้ความสามารถในการปฏิ บตั ิ การเรี ยนรู ้ด้านการพัฒนา
คุ ณภาพผู ้เรี ยน คุ ณภาพครู และคุ ณภาพหลักสู ตรการเรี ยนการสอน 31. ผู ้บริ หารต้องมีความสามารถ
โน้มน้าวจู งใจให้บุคลากรทางานที่ได้รับมอบหมายได้จนสาเร็จและได้ทางานที่มอบหมายดี เกินคาด
จนส่งผลดี ต่องาน 32. ผู ้บริ หารต้องเป็ นบุคคลที่นา่ ยกย่องเชิ ดชู ในด้านการบริ หารที่ดีเป็ นต้นแบบทีด่ ี
ด้านความมีคุณธรรมจริ ยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และความแน่วแน่เด็ดเดี่ ยว 33. ต้องส่งเสริ ม
ให้บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน และให้ตื่นตัวต่อสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ให้ เ ป็ นบุ คคลแห่งการเรี ยนรู ้ 34. ต้ อ งให้ความสาคัญกับบุค ลากรทุก คนให้มีโอกาสแสดงความรู ้
ความสามารถ ศักยภาพของตนเองเป็ นการให้ความสาคัญการเรี ยนรู ้ระดับบุคคล ซึ่ งเป็ นพื้ นฐานการ
เรี ยนรู ้ในระดับต่อไป 35. ต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกความสามารถในที่สาธารณะชนใน
เวที ก ารประชุ มทางวิ ช าการ และนาความรู ้ ข องแต่ ล ะบุ ค คล แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน
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36. ต้องจัดให้มีการประชุ มสัมมนาวิ ชาการ จัดการนาความรู ้ที่แสดงออกทางเอกสารตารา เวปไซด์
วี ซีดี เพื่ อบูรณาการการเรี ยนรู ้ของบุคคลและการเรี ยนรู ้ของบุคคลการเรี ยนรู ้ระดับทีมงานเข้าด้วยกัน
37. ต้องส่งเสริ มให้มีการนาบุคลากรที่มีความรู ้หลากหลายสาขาวิ ชาการมาบูรณาการด้วยการสร้าง
เครื อ ข่ายทีมงาน เพื่ อมาเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน 38. ต้ อ งให้บุคลากรได้คิ ดค้นรู ปแบบวิ ธีการ
เรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยและหลากหลายเทคนิควิ ธีการแสวงหาความรู ้ จากภายในและภายนอกโรงเรี ยนมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 39. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีแบบแผนความคิด
ส่ ว นตนด้วยการเอใจใส่ มุ ่ง มั่นให้อุดมการณ์ แนวคิ ดของตนไปสู ่การพัฒนางานของโรงเรี ยนได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยน 40. ต้องให้บุคลากรได้มีความคิ ดนอกรอบ ออกแบบ
งานให้ทนั สมัยกับนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วนามาพัฒนางานโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง 41. ต้องส่งเสริ มให้
บุคลากรมีการแสวงหาความรู ้จากบุคลากรในโรงเรี ยนแต่ละบุคคลที่มีความรู ้ ในด้า นศาสตร์ ต่ า งๆ
ภายในโรงเรี ยน 42. ต้องส่งเสริ มให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาทางด้านความรู ้การศึ กษาพิเศษ และ
การนานวัตกรรมใหม่ๆมาสนับสนุ นการวัดการศึ กษามากขึ้ น 43. บุคลากรต้องนาความรู ้ที่ตนเอง
แสวงหาได้มาพัฒนาเป็ นความรู ้ ใหม่ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กบั ผู ้ รู ้ในด้า นต่ า งๆที่
หลากหลาย 44. บุคลากรต้องสร้างความรู ้ใหม่ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู ้ของตนเองและ
บุคคลอื่ นและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆที่หลากหลาย 45. ต้องนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุ บนั และสามารถสื บค้นคว้าหาได้ง่าย 46. ต้องมีการส่งเสริ มให้บุคลากรได้อ บรม
พั ฒ นา ศึ ก ษาดู งาน การใช้ เ ทคโนโลยี เกี่ยวกับก ารศึ กษาพิ เศษและสามารถนาเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อการเรี ยนรู ้ 47. ต้องส่งเสริ มให้มีการจัดประกวดแข่งขัน
การคิ ดค้นนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ อ เป็ นต้นแบบการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ 48. ต้องมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพัฒ นาให้ มีความทันสมัยและเป็ นระบบมาใช้ ให้เป็ นประโยชน์
ในด้ า นการสื่ อ สารการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การบริ ห ารงานของโรงเรี ยนให้ ผู้มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ได้รับทราบ 3) กิจกรรมที่สถานศึ กษาสมควรจะได้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1. มีการมอบหมาย
หน้า ที่ ข องหน่ว ยงานหรื อ บุ ค คลไว้ ชั ด เจน 2. บุ ค ลากรได้ พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ นผู ้ ที่ มีค วามรู ้
ความสามารถทางานสาเร็จอย่างมีคุณภาพ 3. ต้องมีวิสัยทัศน์ที่เชื่ อมโยงกับเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์
ค่านิยม โดยรวมของโรงเรี ยน 4. ต้องมีวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนระบุถึ งประโยชน์ที่จะเกิดต่อผู ้ เ รี ย น
5. ต้องมีการพัฒนา การพัฒนาการผลิ ตสื่ อและประชุ มพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพควบคู ่ไปกับการ
ยกย่องชมเชย 6. ต้องจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่ อการสื บค้นหาข้อมูลที่ได้สังเคราะห์มารวบรวมให้
เป็ นระบบระเบียบหมวดหมูส่ ะดวกง่ายต่อการนาไปใช้งาน 7. ต้องจัดให้มีการนาเสนอความรู ้ใหม่ๆ
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จากบุ คลากรทั้งภายในและภายนอกมาจัดเก็บ เป็ นคลังความรู ้ ไว้อย่างต่ อเนื่ อง 8. ต้ อ งส่ งเสริ มให้
บุ ค ลากรได้ พั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นการศึ ก ษาพิ เ ศษให้ มีความทันสมัยสามารถนามาใช้ ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน 9. ต้องมีการนาความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้เ รี ยนรู ้มาพัฒ นาสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ ใหม่ ๆ
แก่ผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ดังแผนภูมิที่ 6 แสดงรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษด้า นการ
บกพร่องทางสติ ปัญญา
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แผนภูมิแสดงรูปแบบองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติปั ญญา
องค์ ประกอบการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ 5 ด้าน
1. ด้านองค์กร 2. ด้านภาวะผู น้ า 3. ด้านการเรี ยนรู ้ 4. ด้านการจัดการความรู ้ 5. ด้านเทคโนโลยี
แนวทางการบริหารการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน
1) หลักการของรู ปแบบ 2) จุดมุง่ หมายของรู ปแบบ 3) กลไกการดาเนินงาน 4) วิธีดาเนินงาน
5) การประเมินผล และ 6) เงื่ อนไขความสาเร็ จ

ระดับกิจกรรมในองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ เทียบกับระดับความคาดหวัง

กิจกรรมที่ปฏิ บตั ิ สอดคล้อง
กับความคาดหวัง (ซึ่ งมี Significant
Differences = ± 0.01)
1. ด้านองค์กร 2 ตัวแปร
2. ด้านภาวะผู น้ า 1 ตัวแปร
3. ด้านการเรี ยนรู ้ 1 ตัวแปร

กิจกรรมที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน (ซึ่ งมี Significant
Differences 0.05 หรื อสู งกว่า)
1. ด้านองค์กร 16 ตัวแปร
2. ด้านภาวะผู น้ า 5 ตัวแปร
3. ด้านการเรี ยนรู ้ 14 ตัวแปร
4. ด้านการจัดการความรู ้ 10 ตัวแปร
5. ด้านเทคโนโลยี 3 ตัวแปร

กิจกรรมที่สมควรได้รับการปรับปรุ งและพัฒนา
(one tailed significant at 0.05 หรื อต่ ากว่า)
1. องค์ประกอบด้านองค์กร 4 ตัวแปร
3. องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้ 1 ตัวแปร
4. องค์ประกอบด้านการจัดการความรู ้ 2 ตัวแปร
5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 2 ตัวแปร
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ตารางที่ สรุ ปผลการวิ จัย
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ตารางที่สรุ ปผลการวิ จัย
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ตารางที่สรุ ปผลการวิ จัย
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ตารางที่สรุ ปผลการวิ จัย

197

ตารางที่สรุ ปผลการวิ จัย
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ตารางที่สรุ ปผลการวิ จัย
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ตารางที่สรุ ปผลการวิ จัย
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ตารางที่สรุ ปผลการวิ จัย
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ตารางรูป แบบองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปั ญญา
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5. อภิป รายผล
การอภิ ปลายผลการพัฒ นารู ปแบบองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ผู ้วิจัยแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นคื อ ประเด็นที่ 1 ผลการศึ กษาสภาพ
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา และ
ประเด็นที่ 2 คื อ ผลการนาเสนอรู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติ ปัญญา ดังจะกล่าวถึ งต่อไปนี้ตามลาดับ
1. ผลการวิ เคราะห์สภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
ผลจากการศึกษาสภาพความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ที่เป็ นกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลทั้ง 18 โรงเรี ยน พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม
มี ค วามคิ ดเห็ นว่า สภาพปั จจุ บันโรงเรี ยนของตนเองมี การเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ในภาพรวม
อยู ่ในระดั บปานกลาง โดยเมื่อพิ จ ารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่า ด้ า นที่ มีความคิ ด เห็นอยู ่ในระดับ
ปานกลาง คื อ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ า องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
องค์ประกอบด้านองค์กร และองค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะพบว่า ความคิ ดเห็นอยู ่ใน
ระดับปานกลางใกล้เคี ยงกัน และพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นความคาดหวังโรงเรี ยน
ของตนเองควรเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในการรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพิ จารณารายด้านแล้วพบว่า
ด้านที่มีความคิ ดเห็นระดับมาก คื อ องค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
องค์ประกอบด้านองค์กร องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้ และองค์ประกอบด้านภาวะผู ้นา ซึ่ งพบว่า
ความคิ ดเห็นอยูใ่ นระดับมากใกล้เคี ยงกัน
ซึ่ งพบว่า ด้ านภาวะผู้นา ผู ้บริ หารได้มีวิธีการทางานที่ยงั ไม่ค่อยทันสมัยการปรับเปลี่ ยน
วิ ธีการทางานที่ทา้ ท้ายมีไม่ค่อยมาก และยังขาดความกล้าและความสามารถในการแก้ปัญหาความขั ด แย้ง
ซึ่ งความคาดหวังผูบ้ ริ หารควรเป็ นผู ้ที่มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิ การเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาคุ ณภาพ
ผู ้เรี ยน คุ ณภาพหลักสู ตรการเรี ยนการสอน รวมทั้งผู ้บริ หารควรโน้มน้าวจู งใจให้บุคลากรทางานที่ ได้ รั บ
มอบหมายได้สาเร็จเกิ นความคาดหมายและที่ส าคัญผู ้ บริ หารต้ องวางตัวให้เป็ นบุคคลที่ นา่ ยกย่อง เชิ ดชู
ในด้านการบริ หารที่ดีส่งผลให้โรงเรี ยนได้รับความดี ความชอบและเป็ นที่ยอมรับของผู ้ปกครอง ชุ มชน และ
ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนถื อได้ว่าเป็ นต้นแบบที่ดีด้านความมีคุ ณธรรม จริ ยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และ
ความแน่วแน่เด็ดเดี่ ยว ซึ่ งสอดคล้องกับ Marquardt (2002) ที่กล่าวว่า บทบาทใหม่ของผู ้นาองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ ผู ้นาต้องสนับสนุนผู ้อื่นให้รับรู ้โดยทาหน้าที่เป็ นทั้งครู ผู้สอน ผู ้ฝึกสอน และพี่ เลี้ ยง และผู ้นาต้อง
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จู งใจ ผลักดัน ช่วยเหลื อคนทางานในการเรี ยนรู ้พัฒนาทักษะ ส่ วนด้ านการเรียนรู้ โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ปั จจุ บนั มีการส่งเสริ มระดั บปานกลางให้บุคลากรในโรงเรี ยนได้รั บการ
พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและตื่ นตัวต่อสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ให้บุคลากรแสดงการเปลี่ ยนแปลงให้ บุคคล
แห่ งการเรี ยนรู ้ ขาดการให้ ความส าคัญกับบุ คลากรทุ กคนให้มีโอกาสทุ กคนให้มีโอกาสแสดงความรู ้
ความสามารถ ศั กยภาพของตนเองและให้ความส าคั ญการเรี ยนรู ้ ระดั บบุ คคลเป็ นพื้ นฐานการเรี ยนรู ้
ซึ่ งความคาดหวังโรงเรี ยนต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลแสวงออกความสามารถในที่สาธารณะชน ในเวทีการ
ประชุ มทางวิ ชาการ และนาความรู ้ ของแต่ละบุคคลแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชุ มสั มมนาทางวิ ชาการจัดการนาความรู ้ ที่แสดงออกทางเอกสารตารา เวปไซด์วีซีดี เพื่ อบู รณาการ
การเรี ยนรู ้ของบุคคลและการเรี ยนรู ้ของบุคคลการเรี ยนรู ้ ระดับทีมงานเข้าด้วยกันและที่สาคัญควรส่งเสริ ม
ให้ มีการนาบุ คลากรที่ มีความรู ้ หลากหลายสาขาวิ ชามาบูรณาการด้ วยการสร้ างเครื อข่ ายที มงานเพื่ อมา
เชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ Gephart , Marsick and Beeren (1997) กล่าวว่า องค์กรต้องสร้าง
การเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่องในทุกระดับขององค์กรโดยอาศัยการเรี ยนรู ้ระดับบุคคลแล้วแบ่งเป็ นการ
เรี ยนรู ้ ให้ เกิดขึ้ นในระดั บที่ สูงขึ้ นไปได้แก่ที มงานและองค์กรตามลาดั บ ส่ วนด้ านเทคโนโลยี โรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบพร่องทางสติ ปัญญา ปั จจุ บนั จัดอยูใ่ นระดั บปานกลาง ทางโรงเรี ยนยังขาดการ
ส่งเสริ มให้บุคลากรได้อบรมพัฒนา ศึ กษาดู งานการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึ กษาพิ เศษและสามารถนาเอา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อการเรี ยนรู ้ และยังไม่พร้อมที่จะให้มีการส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้บุคลากรจัดประกวดแข่งขันการคิ ดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ อนามาเป็ น
ต้นแบบ และแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่ งความคาดหวั งควรให้โรงเรี ยนส่งเสริ มให้
บุคลากรพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึ กษาพิ เศษให้มีความทันสมัยสามารถนามาใช้ ในการปฏิ บตั ิ งานได้ ก ่อ
เกิดประโยชน์ รวมทั้ง โรงเรี ยนได้มีการนาความรู ้เกี่ ยวกับเทคโนโลยีที่ได้เรี ยนรู ้ มาพัฒนาการสร้างแหล่ ง
เรี ยนรู ้ ใหม่ๆ แก่ผู้เรี ยนอย่างต่ อเนื่ อง และที่สาคัญโรงเรี ยนได้มีการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ร่วมกัน
พัฒนาให้มีความทันสมัยและเป็ นระบบมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในด้านการสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้การ
บริ หารโรงเรี ยนให้ ผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยได้ รับทราบด้ วยซึ่ งสอดคล้ องกับ Marquardt (2002) กล่ าวว่า
เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้น้ ันจะประกอบด้วยเครื อข่ายเทคโนโลยีที่ประสมประสานและจะ
เป็ นเครื่ องมื อที่ จะท าให้ สมาชิ กในองค์ กรสามารถเข้ าถึ งและแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ลการเรี ยนรู ้ ก ั น ได้
โดยเทคโนโลยีจะเป็ นตัวสนับสนุนองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี ส่ วนด้ านองค์ กร โรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ปั จจุ บนั อยูใ่ นระดับปานกลาง โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน ครู
ผู ้บริ หารแสดงความคิ ดเห็นอย่างเปิ ดเผยเป็ นประจาไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเล็กเรื่ องใหญ่และโรงเรี ยนยัง

204

ขาดการพัฒนาได้รับการยกย่องในการพัฒนาผลิ ตสื่ อและจัดประชุ มเรื่ องการพิ จารณาปรั บปรุ งพัฒนางาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพขาดการส่งเสริ มการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันในทางไลน์ ทางเวปไซด์ และการ
เอาความรู ้ใหม่มาถ่ายถอดให้เชื่ อมร่วมงาน ซึ่ งความคาดหวังโรงเรี ยนควรมีการมุง่ หวังพัฒนาผู ้เรี ยนเป็ น
หลักสาคัญ โดยดู ที่เป้ าหมายของเด็กและมามีคุณภาพที่ ได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู ้มาสนับสนุ นการเรี ยน
การสอน ควรส่งเสริ มให้ครู ได้ แสดงออกทางวิ ชาการจัดให้ มีการประชุ มสั มมนา ยกย่องเชิ ดชู เกียรติ ใน
ผลงานที่ส่งผลต่อผู ้เรี ยนควรพัฒนาให้ครู มีวิธีการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ วิ ธีการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนและนามา
พัฒนานักเรี ยนสม่าเสมอสอดคล้ องกับผู ้เรี ยน และที่สาคัญควรส่งเสริ มให้มีการวิ จัยควบคู ่ก ับการเรี ยน
หรื อการวิ จัยในชั้นเรี ยนเพื่ อนามาพัฒนาการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับ Owen (2001) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์กรสามารถสังเกตได้จากขนบธรรมเนี ยม ประเพณี การปฏิ บตั ิ ระบบความคิ ดคื อความเชื่ อ ทัศนคติ
ค่านิยม ตลอดจนปรัชญาขององค์กรที่สมาชิ กทุกคนยืดถื อปฏิ บตั ิ ส่วนกลยุทธองค์กร โรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้ านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ปั จจุ บันอยู ่ในระดับปานกลาง ในการจัด สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรี ยนให้มีบรรยากาศเหมือนบ้าน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้ นในทุกส่วนของโรงเรี ยน และโรงเรี ยน
ยังขาดความพร้อมที่จะมีการให้ รางวัลแก่คนที่ประสบความสาเร็ จในการพั ฒนางานด้านการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปั ญญา โดยมีการแข่งขั นค้ นพบทางวิ ธีการจัดการเรี ยนการสอนเทคนิค ใหม่ ๆ
เพื่ อเอาความรู ้มาแลกเปลี่ ยนกัน ซึ่ งความคาดหวังโรงเรี ยนควรมีการกาหนดดั ชนี ช้ ี วัดการเรี ยนการสอน
เด็ก บกพร่องทางสติ ปัญญาเพื่ อกาหนดมาตรฐาน การพัฒนาความสามารถของเด็ก เพื่ อได้รับการพั ฒนา
ความรู ้แล้วเด็กควรพัฒนาอยูใ่ นระดั บต่อไปในอนาคต รวมทั้งควรปรับสิ่ งแวดล้อม เช่น อาคาร สถานที่
ให้เหมาะสมกับเด็กบกพร่ องทางสติ ปัญญาสามารถเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ความสอดคล้องกับเด็กแต่ ละบุ ค คล
และที่สาคัญควรส่งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมงานและเรี ยนรู ้ของบุคลากรที่เป็ นต้ นแบบมา
พัฒนางาน สอดคล้องกับ Marquardt (2002) กล่าวว่ากลยุทธ์ว่าเกี่ยวข้องกับแบบแผนปฏิ บตั ิ วิ ธีการเทคนิค
และเป็ นตาแหน่งของการก้าวย่างที่ใช้เพื่ อผลวิ สัยทัศน์ และเป็ นเป้ าหมายองค์กรในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ที่ใช้สื่อการมุง่ เน้นในการได้มา การถ่ายโอนและการใช้การเรี ยนรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งานขององค์ กรใน
ทุกๆด้าน ส่ วนด้ านการจั ดการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่อง ทางสติ ปัญญา ปั จจุ บนั
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางเกี่ยวกับบุ คลากรในโรงเรี ยนได้รับการสนับสนุ นส่งเสริ มให้มีการแสวงหา
ความรู ้จากบุคลากรในโรงเรี ยนแต่ละบุคคลที่มีความรู ้ในระด้านศาสตร์ต่างๆ ภายในโรงเรี ยนยังขาดการ
ส่ งเสริ มให้ มีการแสวงหาความรู ้ จากบุ คลากรภายนอกที่ มีความรอบรู ้ ในด้ านศาสตร์ ต่างๆ ภายนอก
โรงเรี ยนซึ่ งความคาดหวังโรงเรี ยนควรให้ บุคลากรได้ ไปแสวงหาความรู ้ โดยการอบรม ศึ กษาดู งาน
ทัศนศึ กษา ประชุ มสัมมนางานวิ ชาการ การประชุ มเข้ าปฏิ บตั ิ เอกสาร ตาราทางวิ ชาการ ทางเวปไซด์
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ต่างๆ ที่เป็ นการแสวงหาความรู ้ ที่หลากหลาย รวมทั้งควรให้ บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการพั ฒนาทาง
ด้านความรู ้การศึ กษาพิ เศษ และนานวัตกรรมใหม่ๆมาสนับสนุ นการจัดการศึ กษาให้พัฒนามากขึ้ นและ
ที่สาคัญและที่สาคัญควรส่งเสริ มให้บุคลากรที่ ได้รับมอบหมายภารกิจงานที่ส าคัญแล้วได้ ไปศึ ก ษาหา
ความรู ้เพิ่ มเติ มเพื่ อพัฒนาการให้ ประสบความส าเร็ จในภารกิจที่ ได้รับมอบหมายส่วนการสร้ างความรู ้
ควรส่งเสริ มให้โรงเรี ยนจั ดทาระบบคลังความรู ้ โดยการจัดระบบอิ เลคทรอนิคส์เข้ามาใช้บริ หารจั ด การ
และนาความรู ้ ใหม่ๆที่จาเป็ นมาพั ฒนาอยูเ่ สมอ และต่อเนื่อง รวมทั้งควรจัดทาระบบสารสนเทศเพื่ อ
การสื บค้นหาข้อมูลที่ได้สังเคราะห์มารวบรวมให้เป็ นระบบระเบี ยบหมวดหมูส่ ะดวกง่ายต่อการนาไปใช้
งาน ควรให้บุคลากรในโรงเรี ยนได้ นาความรู ้ ที่ตนเองแสวงหาความรู ้พัฒนาความรู ้ มาเป็ นองค์ ความรู ้
ใหม่ด้วยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ก ับผู ้ รู้ในด้ านต่ างๆ อย่างสม่าเสมอและที่ สาคั ญโรงเรี ยนและบุค ลากร
ในโรงเรี ยนควรสร้างความรู ้ ใหม่ๆด้วย การพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู ้จากตนเองและบุ คคลอื่ นและ
จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่หลากหลาย
สรุปสาระจากการประเมินรูปแบบ
หลั งจากที่ ผู้วิจัยได้ดาเนิ นการตามขั้ นตอนการวิ จัยแล้ว ได้ ปรั บปรุ งแก้ไขตามค าแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ ได้รูปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ดังนี้
1) หลั กการ ของรู ปแบบในการพัฒนาการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งส่งผลต่อคุ ณภาพของผู ้เรี ยนได้ต้องอาศั ย
หลักการพัฒนาตนเองของคนในองค์กร หลักการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ของบุคลากรในองค์กร หลักการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หลั กการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความ
ต้ องการเฉพาะที่ หลักการด้านความเป็ นโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษตามพระราชบัญญัติ การจัดการศึ กษา
สาหรับคนพิ การ พ.ศ. 2551 และหลักการบริ หารโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2) จุ ดมุ่งหมายของรูปแบบ มีจุดมุง่ หมายเพื่ อสร้างการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เ ศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปัญญา เพื่ อพั ฒนาผู ้ บริ หารครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายของ
สถานศึ กษาให้มีสรรถนะด้านความรู ้ความสามารถเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
3) กลไกในการดาเนิ นการ ในการดาเนิ นการเพื่ อที่จะนารู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ไปใช้ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผลในครั้ งนี้ มีกลไกในการ
ดาเนินงานดังนี้ คื อ มีระบบบริ หารงาน โดยมีการจัดหน่วยงาน และโครงสร้างเพื่ อพัฒนาการเป็ นองค์ ก ร
แห่ งการเรี ยนรู ้ กาหนดวิ สัยทัศน์ขององค์การที่ เอื้ อต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และมีการแต่งตั้ง
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คณะทางานโดยมีคณะกรรมการรับผิ ดชอบดู แลช่วยเหลื อ จัดรู ปแบบการดาเนินการทั้งระดั บสถานศึ กษา
ระดับผู ้บริ หารโรงเรี ยน และระดับครู และบุคลากร
4) วิ ธีการด าเนิ นงาน ในการด าเนิ นการเพื่ อพั ฒนาโรงเรี ยนสู ่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ให้ดาเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ระดับโรงเรี ยน ระดับผู ้บริ หาร และระดับครู และบุคลากร
5) การประเมิ นผลการพัฒนา ในการประเมิ นผลการพั ฒนาการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของ
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ประกอบด้วย การจัดให้มีระบบการประเมิ นการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ประเมินการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้โดยผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ าย ประเมิ น
ด้วยวิ ธีการที่หลากหลายเช่น ประเมินจากการสังเกต สังเกต สัมภาษณ์ ดู สภาพจริ ง จากแผนพัฒนาการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เน้นการประเมินแบบกัลยาณมิตร โดยให้คณะกรรมการฯมีส่วนร่วมในการประเมิ น
นาผลการสะท้อนกลับจากที่ ประเมิ นสถานศึ กษาไปปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนาเพื่ อให้สถานศึ กษาเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และมีการเผยแพร่ผลการพัฒนาการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่ทราบของครู
บุคลากร กรรมการสถานศึ กษาและชุ มชนทราบ
6) เงื่ อนไขความสาเร็ จ เพื่ อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ไปใช้ ให้เกิดประสิ ทธิ ผลในครั้งนี้
จาเป็ นต้องอาศัยเงื่ อนไขต่างๆตั้งแต่ ผู ้บริ หารโรงเรี ยนเล็งเห็ นความส าคั ญของการเป็ นองค์ กรแห่ ง การ
เรี ยนรู ้ ผู ้บริ หาร ครู และบุคลากร ต้องตระหนักและมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรี ยนสู ่การเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีแผนงานโครงการ โครงการในการพัฒนาสู ่การเป็ นองค์กรแห่ง
2. ผลการนาเสนอรู ปแบบการเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เ ศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปั ญญา เป็ นข้ อสรุ ปเกี่ ยวกับองค์ ประกอบการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มี 5 ด้าน 1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู ้ นา
3) ด้านการเรี ยนรู ้ 4) ด้านการจัดการ และ 5) ด้านเทคโนโลยี แนวทางการบริ หารการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน 1) หลักการของ
รู ปแบบ 2) จุ ดมุ ่งหมายของรู ปแบบ 3) กลไกการดาเนิ นงาน 4) วิ ธีด าเนิ นงาน 5) การประเมิ นผล และ
6) เงื่ อนไขความสาเร็จ และระดับกิจกรรมการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้าน
การบกพร่องทางสติ ปั ญญา มี 3 ระดับ 1) กิจกรรมที่สถานศึ กษาได้ ปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับการเป็ นองค์ ก ร
แห่ งการเรี ยนรู ้ 2) กิ จกรรมที่ สถานศึ กษาสมควรได้ มีการปรั บ ปรุ งพั ฒนายิ่ งขึ้ น และ 3) กิ จกรรม
ที่สถานศึ กษาสมควรมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3. ผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของการเป็ นองค์ ก ร
แห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปัญญา จากผลการวิ จัยพบว่า
ผู ้บริ หาร ครู ผู ้เชี่ ยวชาญ และผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิต่างล้วนแล้วมีความคิ ดเห็ นว่า การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา มีความเหมาะสมความเป็ นไปได้ และเป็ น
ประโยชน์ ในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ อภิชา ธานีรัตน์ (2555) ได้ศึกษารู ปแบบการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จัยพบว่ า
รู ปแบบการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ในกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย 1) ส่วนนาของรู ปแบบ ได้แก่ ความเป็ นมา วัตถุ ประสงค์ แนวคิ ดและหลักการสาคัญในการ
นามาสร้างรู ปแบบ และเงื่ อนไขสู ่ความส าเร็ จ 2) องค์ประกอบของรู ปแบบ 3 องค์ประกอบ คื อปั จจัยที่
สนับสนุนการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการสู ่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
และแนวทางการนารู ปแบบไปปรั บใช้ และสอดคล้องกับ ณปภา อาจศิ ริ (2553) วิ จัยเรื่ อง รู ปแบบความ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนเอกชนระดับการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผล
วิ จัยพบว่า รู ปแบบการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนเอกชน ระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้ านองค์การ ประกอบด้วยองค์ ประกอบย่อ ยและ
22 ตัววัดชี้ 2) องค์ประกอบด้านภาวะผู ้นา ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 6 ตัวชี้ วัด 3) องค์ประกอบด้าน
ความรู ้ ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบย่อย 12 ตั วชี้ วั ด 5) องค์ ประกอบด้ านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1 องค์ กรย่อย 5 ตั วชี้ วั ด ทุ กองค์ประกอบมีความสาคัญภายในและความสั มพันธ์ภายนอกทางบวกใน
ระดับสู งอย่างมี นัยส าคั ญทางสถิ ติ ระดั บ 0.01 ในทุกองค์ประกอบ มีดัชนีความสอดคล้องของเนื้ อหา
สาระขององค์ประกอบกับความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ อยูร่ ะหว่าง 0.60 – 1.00 และมีความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ในระดับมาก – มากที่สุด เช่นเดี ยวกัน
จากผลการวิ จัยดั งกล่ าวจะเห็ นได้ว่าการที่จะสามารถเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ได้น้ นั จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้ องมีกระบวนการวิ ธีก ารที่
เป็ นระบบ ซึ่ งผู ้วิจัยได้ทาการศึ กษาจากสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ในปั จจุ บัน ซึ่ งจากข้ อมู ลที่ ศึ กษาดั งกล่ าวสามารถท าให้ ทราบถึ ง
กระบวนการ วิ ธีการ หรื อแนวทางที่จะทาให้สามารถเป็ นโรงเรี ยนที่ มีการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของ
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปั ญญา ทั้งนี้สาหรับกระบวนการที่จะทาให้ ได้ มาซึ่ ง
รู ปแบบของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปั ญญา
ที่ มีความสมบู รณ์ และสามารถนาไปใช้ ปฏิ บ ัติได้อย่างแท้จริ งนั้น ผู ้ วิ จัยได้ ดาเนิ นการจัดประชุ มเพื่ อ
วิ พากษ์รูปแบบการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ านการบกพร่ องทาง
สติ ปัญญา โดยได้มีการเชิ ญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการพัฒนารู ปแบบ อาทิ ผู ้บริ หารและครู
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปัญญา ศึ กษานิ เทศก์ ผู ้ เชี่ ยวชาญ และอื่ นๆ มาร่ วม
ประชุ มเพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของ
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โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา จากนั้นได้ทาการสรุ ปความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ และประโยชน์ของรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการ
บกพร่ องทางสติ ปั ญญา และสุ ดท้ายจึ งให้ได้ ท ารู ปแบบการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติ ปัญญา ที่ มีความสมบูรณ์ และได้ รับการยอมรั บและสามารถ
นาไปใช้ ในการพั ฒนาโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ต่อไปได้ ซึ่ งเป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ของการวิ จัยในครั้งนี้ได้อย่างแท้จริ ง
6. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิ จัยครั้งต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะที่นาไปใช้
1.1 โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่ องทางสติ ปัญญา ควรนารู ปแบบการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การบริ หารจัดการและพัฒนาสถานศึ กษาให้มีสภาพการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษา
พิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
1.2 หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานระดับสู ง ควรใช้รูปแบบการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ที่ค้นพบไปเป็ นข้อมูลพื้ นฐานในการ
กาหนดการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่ อขยายผลในเชิ ง ปฏิ บตั ิ ที่มีคุณภาพต่อผู ้ เรี ยน
ต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ควรมี การนารู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ไปทดลองใช้ในสถานศึ กษา และควรมีการวิ จัยเพื่ อศึ กษา
ประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาสถานศึ กษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา
2.2 ควรมีการดาเนินการวิ จัยเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและปั จจัยที่เ ป็ น
อุ ปสรรคต่อการบริ หารการเป็ นองค์กรแห่ง การเรี ยนรู ้
2.3 ควรมี ก ารวิ เคราะห์ส รุ ปรู ปแบบการเป็ นองค์กรแห่ง การเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่องทางสติ ปัญญา ต่อจากการวิจัยนี้ ในส่วนที่ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อตัว
แปรอื่ นโดยใช้ทฤษฎีการลดตัวแปรที่มีความสาคัญน้อยลง (Theory of Dimensionality Reduction)
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1. รายชื่ อผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ 5 คน ประกอบด้วย
นักวิชาการ 3 คน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 คน ดังนี้
(1) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผูอ้ านวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ดร.ชวลิต โพธิ์ นคร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่ องมือวัดผล
(3) นางสุ กญั ญา งามบรรจง
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(4) นางจิรัฐยา ไชยสาร
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษาในถานศึกษา
เฉพาะความพิการ
(5) นางสุ นนั ท์ จารุ พนั ธ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนครสวรรค์ปัญญานุกลู
2. รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ดังนี้
(1) ดร.พะโยม ชิณวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(2) ดร.อานาจ วิชยานุวตั ิ
ผูช้ ่วยเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) นางนิจวดี เจริ ญเกียรติบวร ผูอ้ านวยการสานักพัฒนานวัตกรรม
(4) ดร.เกยูร วงศ์กอ้ ม
อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(5) ผศ. ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(6) ดร.ผดุงชัย ภู่พฒั น์
อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง
(7) ดร.อภิชา ถีระพันธ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 50
จังหวัดขอนแก่น
(8) ดร.อนงค์ พืชสิ งห์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
(9) ดร.วุฒิศกั ดิ์ เหล็กคา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 57
จังหวัดเพชรบูรณ์
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3. รายชื่อผูร้ ่ วมประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 20 ท่าน
(1) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธ์ คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ ม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
(2) ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์
คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ ม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
(3) ดร.มลิวลั ย์ ธรรมแสง
ประธานหลักสู ตรการศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(4) ดร.สุ ขพัชรา ซิ้มเจริ ญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญสานักงานการศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร
(5) ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
(6) ดร.สุ วมิ ล อุดมพิริยะศักดิ์
ประธานชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย
(7) ดร.จรรยา ชื่นเกษม
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(8) ดร.สามารถ รัตนสาคร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ
(9) ดร.สุ ภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
ที่ปรึ กษาด้านการศึกษาพิเศษและผูด้ อ้ ยโอกาส
(10) ดร.พีระ รัตนวิจิตร
ที่ปรึ กษาด้านมาตรฐานการศึกษา
(11) นางญาณกร จันทหาร
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
(12) นางศิริกุล พานพล
รองผูอ้ านวยการสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
(13) ดร.สุ จินต์ สว่างศรี
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลพบุรีปัญญานุกลู
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุ พรรณบุรีปัญญานุกลู
(14) นายสถาพร วิสามารถ
(15) นายศักดา เรื องเดช
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพิษณุโลกปัญญานุกลู
(16) ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาปราจีนบุรี
(17) นางสายสมร เพชรอยู่
ครู คศ.4 โรงเรี ยนศรี สังวาลย์ขอนแก่น
(18) นางพัทนริ นทร์ อินต๊ะกุล
ครู คศ.2 โรงเรี ยนสุ พรรณบุรีปัญญานุกลู
(19) นายธีระ จันทรรัตน์
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาพิเศษ
(20) นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย ครั้งที่ 1
เรื่อง รู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
***********************************
แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ในการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั
การบริ ห ารตามแนวคิ ด องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้า นการบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา อันจะนามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างรู ปแบบองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ต่ อไปได้ ซึ่ งส่ วนประกอบของแบบสอบถามนี้
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของโรงเรี ยนของท่าน
การตอบแบบสอบถามครั้ ง นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อวงการการศึ ก ษาของประเทศไทยได้
ดังนั้น ขอความอนุ เคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ ตามสภาพ
ที่ เ ป็ นจริ ง หรื อ ตามการปฏิ บ ัติ จริ ง ค าตอบของท่ า นมี คุ ณค่ า ยิ่ง ต่ องานวิ จ ัย เพราะจะท าให้ ท ราบ
ข้อเท็จจริ งและเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาพิเศษต่อไป
ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานของท่านแต่ประการใด ผูว้ ิจยั จะเก็บ
เป็ นความลับและนามาวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งที่อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

นางลาพึง ศรี มีชยั
นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง รู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
*****************************************
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตาแหน่งปั จจุบนั
 ผูบ้ ริ หาร
 รองผูบ้ ริ หาร
 ครู ปฏิบตั ิการ
2. ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
 ต่ากว่า 5 ปี
 5-10 ปี
 11-15 ปี
 16-20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
3. ท่านเคยได้รับรู ้การศึกษาเกี่ยวกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
 เคย
 ไม่เคย
ในกรณี ที่ท่านเคย ได้รับจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ศึกษาในหลักสู ตรการศึกษาปกติ
 การอบรมสัมมนา
 การศึกษาด้วยตนเอง
 การบอกกล่าวของเพื่อนร่ วมงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ............................................................)
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ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของโรงเรียนของท่าน
คาชี้แจง ในฐานะที่ท่านเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาของโรงเรี ยนโดยตรงขอให้ท่านพิจารณาว่า
ในแต่ละข้อต่อไปนี้ โรงเรี ยนของท่านหรื อท่านได้ดาเนิ นการในสภาพปั จจุบนั และความคาดหวัง
มากน้อยเพียงใด ตามความเป็ นจริ ง โดยการใส่ หมายเลขระดับลงในช่ องระดับสภาพปั จจุบนั และ
ความคาดหวัง ดังต่อไปนี้
“ 5 ” หมายถึ ง โรงเรี ยนของท่านหรื อท่านผูบ้ ริ หารได้จดั ดาเนิ นการในสภาพปั จจุบนั และ
ความคาดหวัง ในระดับมากที่สุด
“ 4 ” หมายถึ ง โรงเรี ยนของท่านหรื อท่านผูบ้ ริ หารได้จดั ดาเนิ นการในสภาพปั จจุบนั และ
ความคาดหวัง ในระดับมาก
“ 3 ” หมายถึ ง โรงเรี ยนของท่านหรื อท่านผูบ้ ริ หารได้จดั ดาเนิ นการในสภาพปั จจุบนั และ
ความคาดหวัง ในระดับปานกลาง
“ 2 ” หมายถึ ง โรงเรี ยนของท่านหรื อท่านผูบ้ ริ หารได้จดั ดาเนิ นการในสภาพปั จจุบนั และ
ความคาดหวัง ในระดับน้อย
“ 1 ” หมายถึง โรงเรี ยนของท่านหรื อท่านผูบ้ ริ หารได้จดั ดาเนิ นการในสภาพปั จจุบนั และ
ความคาดหวัง ในระดับน้อยที่สุด
รายการ
1. ด้ านองค์ กร
1.1 โครงสร้ างขององค์ กร
1. โรงเรี ยนมีระบบทางานที่ให้โอกาสสร้างสรรค์
2. บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถรับและสนองการสั่ง
การของผูบ้ งั คับบัญชาได้สะดวก และรวดเร็ ว
3. บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถติดต่อสื่ อสารทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยนได้ง่ายสะดวก และ
รวดเร็ ว
4. โรงเรี ยนได้มีการมอบอานาจให้แก่บุคลากร
ผูป้ ฎิบตั ิหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมสามารถ
ตัดสิ นใจ

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
5 4 3 2 1
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5. โรงเรี ยนได้มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรไว้อย่างชัดเจนและสามารถจัดยืดหยุน่
รองรับการปฏิบตั ิงานแทน เพื่อนร่ วมงาน
1.2 วิสัยทัศน์ องค์ กร
6. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรี ยนร่ วมกัน
7. วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนมีเป้ าหมาย เชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อมัน่
8. วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนได้มีการปรับให้สอดคล้อง
กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง
9. วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนจะทาประโยชน์ให้เกิดต่อ
ผูเ้ รี ยน
10. วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
ได้ใน
1.3 วัฒนธรรมองค์ กร
11. โรงเรี ยนมีการสร้างการแข่งขันเชิงรุ กและให้มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
12. บุคลากรในโรงเรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการพัฒนา
งาน
13. โรงเรี ยนสามารถสร้างความสามัคคีและการเรี ยนรู้
ซึ่ งกันและกัน
14. โรงเรี ยนมีเป้ าหมายหลักในด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน
15. บุคลากรในโรงเรี ยนกล้าแสดงความสามารถทาง
วิชาการและพร้อมรับการปรับเปลี่ยน
16. โรงเรี ยนได้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานเพื่อ
นาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
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17. โรงเรี ยนได้สนับสนุ นให้ใช้การวิจยั เป็ นส่ วนของ
กระบวนการเรี ยนรู้
1.4 กลยุทธ์ องค์ กร
18. โรงเรี ยนได้จดั สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้น
ในทุกๆ ส่ วนอย่างเพียงพอ
19. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้รางวัลแก่บุคลากรและทีมงาน
ที่สร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ๆ
20. บุคลากรในโรงเรี ยนได้ใช้การวัด และประเมินผล
เป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ งการดาเนินงาน
21. โรงเรี ยนได้สร้างสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้
22. การสร้างความสาเร็ จให้กบั โรงเรี ยนนั้น โรงเรี ยน
ได้ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากรและการเรี ยนรู ้
ของทีมงาน
2. ด้ านภาวะผู้นา
2.2 การเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง
23. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้คิดวิธีการทางานใหม่ๆ ใน
การบริ หารโรงเรี ยน
24. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกระตุน้ ให้บุคลากรปรับเปลี่ยน
วิธีการในการทางาน
25. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกล้าเผชิ ญกับความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์
26. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิรูปการเรี ยนรู้
27. เพื่อให้บรรลุผลเป้ าหมายสู งสุ ดผูบ้ ริ หารสามารถ
จูงใจให้บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิบตั ิงานเกินกว่า
ความคาดหวังปกติ สู งสุ ด

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
5 4 3 2 1

17

รายการ
28. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนับเป็ นต้นแบบที่ดีดา้ นความมี
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ความกล้าหาญ ความอดทน
และความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว
3. ด้ านการเรี ยนรู้
3.1 ระดับการเรี ยนรู้
29.โรงเรี ยนได้กาหนดการพัฒนาบุคลากรให้เป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
30. การเรี ยนรู ้ระดับบุคคลเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู้ใน
ระดับอื่นๆ ท่านคิดว่าโรงเรี ยนได้ให้ความสาคัญ
การเรี ยนรู้ระดับบุคคล
31. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกัน
32. โรงเรี ยนได้มีการบูรณาการการเรี ยนรู้ของบุคคล
และการเรี ยนรู ้ระดับทีมงานเข้าด้วยกัน
33. โรงเรี ยนมีกลไกในการพัฒนาเครื อข่ายเชื่อมโยงทุก
ระดับการเรี ยนรู้
3.2 ประเภทการเรี ยนรู้
34. โรงเรี ยนและบุคลากรได้ ใช้การเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
35. โรงเรี ยนและบุคลากร เรี ยนรู้วธิ ีการวางแผน โดย
ใช้การคาดการณ์ในอนาคต
36. โรงเรี ยนและบุคลากรได้มีการหาวิธีที่จะเรี ยนรู ้ท้ งั
จากภายในและภายนอกโรงเรี ยน
37. โรงเรี ยนและบุคลากรได้เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน
มาก
38. โรงเรี ยนได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูร้ ู ้หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอก

ระดับสภาพปัจจุบัน
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ระดับความคาดหวัง
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3.3 วินัยในการเรี ยนรู้
39. บุคลากรในโรงเรี ยนตระหนักรู้ในระดับใดถึงการ
พัฒนาตนเองและโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
40. บุคลากรในโรงเรี ยนได้พฒั นาแบบแผนความคิด
ส่ วนตนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรี ยน
41. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาความคิดเชิง
สร้างสรรค์และเน้นมุมมองแบบเป็ นวงจร
42. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วน
ตน เพื่อนามาบูรณาการเป็ นวิสัยทัศน์ร่วมของ
โรงเรี ยน
43. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการเรี ยนรู้เป็ นทีม
44. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเพื่อบรรลุวสิ ัยทัศน์ร่วมของ
โรงเรี ยน
4. ด้ านการจัดการความรู้
4.1 การแสวงหาความรู้
45. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู ้ภายในโรงเรี ยน
46. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
47. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการศึกษาอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
48. บุคลากรในโรงเรี ยนได้ใช้วธิ ีแสวงหาความรู้ที่
หลากหลาย
49. บุคลากรในโรงเรี ยนมีผลการแสวงหาความรู้ใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ระดับสภาพปัจจุบัน
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ระดับความคาดหวัง
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4.2 การสร้ างความรู้
50. โรงเรี ยนได้มีการรวบรวมความรู ้ใหม่ที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาครู อยูเ่ สมอ และต่อเนื่ อง
51. โรงเรี ยนได้สังเคราะห์ความรู ้ใหม่ให้บูรณาการกัน
และจัดเป็ นหมวดหมู่
52. บุคลากรในโรงเรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ย
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูร้ ู ้ในด้านต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ
53. โรงเรี ยนและบุคลากรได้สร้างความรู ้ใหม่ โดย
วิธีการที่หลากหลาย
4.3 การจัดเก็บความรู้
54. โรงเรี ยนได้มีการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ และ
ค้นหาง่าย
55. โรงเรี ยนได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล
56. โรงเรี ยนได้มีการปรับปรุ งความรู ้ใหม่ มาเก็บไว้
อย่างต่อเนื่ อง
5. ด้ านเทคโนโลยี
5.1 การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
57. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้
58. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้บุคลากรมี
การแบ่งปั น แลกเปลี่ยน และใช้เทคโนโลยีร่วมกัน
59. โรงเรี ยนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัย เพื่อ
นามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ระดับสภาพปัจจุบัน
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ระดับความคาดหวัง
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60. โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสร้างแหล่ง
เรี ยนรู ้ใหม่ๆ แก่ผเู ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
61. โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ น
ประโยชน์ในด้านการสื่ อสาร การบริ หารงานของ
โรงเรี ยนให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบ
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...................................................................

ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู ง
แบบสอบถาม
เรื่อง รู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
***********************************
แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ในการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั
การบริ ห ารตามแนวคิ ด องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้า นการบกพร่ อ ง
ทางสติ ปั ญญา อันจะน ามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างรู ปแบบองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
การศึ กษาพิเศษ ด้า นการบกพร่ องทางสติ ปัญญา ต่อไปได้ ซึ่ ง ส่ วนประกอบของแบบสอบถามนี้
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของโรงเรี ยนของท่าน
การตอบแบบสอบถามครั้ ง นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อวงการการศึ ก ษาของประเทศไทยได้
ดังนั้น ขอความอนุ เคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ ตามสภาพ
ที่ เ ป็ นจริ ง หรื อ ตามการปฏิ บ ัติ จริ ง ค าตอบของท่ า นมี คุ ณค่ า ยิ่ง ต่ องานวิ จ ัย เพราะจะท าให้ ท ราบ
ข้อเท็จจริ งและเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาพิเศษต่อไป
ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานของท่านแต่ประการใด ผูว้ ิจยั จะเก็บ
เป็ นความลับและนามาวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งที่อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

นางลาพึง ศรี มีชยั
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย ครั้งที่ 2
เรื่อง รู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
*****************************************
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ตาแหน่งปั จจุบนั
 ผูอ้ านวยการ  รองผูอ้ านวยการ  ครู ปฏิบตั ิการ
3. ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
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 ต่ากว่า 5 ปี
 5-10 ปี
 11-15 ปี
 16-20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
4. ท่านเคยได้รับรู ้การศึกษาเกี่ยวกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
 เคย
 ไม่เคย
ในกรณี ที่ท่านเคย ได้รับจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ศึกษาในหลักสู ตรการศึกษาปกติ
 การอบรมสัมมนา
 การศึกษาด้วยตนเอง
 การบอกกล่าวของเพื่อนร่ วมงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ............................................................)

ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในโรงเรียนของท่าน
คาชี้แจง ในฐานะที่ท่านเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาของโรงเรี ยนโดยตรงขอให้ท่านพิจารณาว่า
ในแต่ละข้อต่อไปนี้ โรงเรี ยนของท่านได้ดาเนินการตามสภาพปั จจุบนั และท่านความคาดหวังจะให้
เกิดเพียงใด โดยการเขียนวงกลมล้อมหมายเลขตามสภาพปัจจุบนั และความคาดหวัง โดยระดับ
คะแนนเป็ น ดังต่อไปนี้
“ 5 ” หมายถึง ในระดับมากที่สุด
“ 4 ” หมายถึง ในระดับมาก
“ 3 ” หมายถึง ในระดับปานกลาง
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“ 2 ” หมายถึง ในระดับน้อย
“ 1 ” หมายถึง ในระดับน้อยที่สุด

รายการ
1. ด้ านองค์ กร
1.1 โครงสร้ างขององค์ กร
28. โรงเรี ยนมีระบบทางานที่เปิ ดโอกาสให้
องค์กรย่อย สร้างวิสัยทัศน์เป้ าหมาย
ร่ วมกัน พร้อมเปิ ดโอกาสให้เสนองานใน
หน้าที่รับผิดชอบเป็ นประจาและเสนอ

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
5 4 3 2 1
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วิธีการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างจากที่ปฏิบตั ิ
อยู่ เพียงใด
29. โรงเรี ยนมีการมอบหมายหน้าที่ของ
หน่วยงานหรื อบุคคลได้ชดั เจนพร้อม
อานาจการสั่งการของหน่วยงานต่างๆ
สามารถตัดสิ นใจได้ดาเนินการได้
สะดวก รวดเร็ ว ทันท่วงที เพียงใด
30. โรงเรี ยนมีการเจรจาติดต่อประสานงาน
กับบุคลากรในโรงเรี ยนและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงาน
ให้มีความง่ายสะดวก รวดเร็ ว คล่องตัว
ส่ งผลถึงการขยายเครื อข่ายการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ เพียงใด
31. โรงเรี ยนมีการกระจายอานาจให้กบั
องค์กรย่อยและบุคลากรได้มีส่วนร่ วมคิด
ร่ วมตัดสิ นใจในการบริ หารงานร่ วมกัน
ทุกฝ่ าย เพียงใด

รายการ
5. โรงเรี ยนได้มีการกาหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจนและสามารถ
จัดยืดหยุน่ รองรับการปฏิบตั ิงานของเพื่อน
ร่ วมงาน ส่ งผลให้งานต่างๆ ได้ดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ อง เพียงใด

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
5 4 3 2 1
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1.2 วิสัยทัศน์ องค์ กร
6. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนร่ วมกัน เพียงใด
7. โรงเรี ยนได้มีวสิ ัยทัศน์ ได้มีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ค่านิยม
โดยรวมของโรงเรี ยน เพียงใด
8. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ปัจจุบนั สมควร
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบนั เพียงใด
9. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนจะทา
ประโยชน์ให้เกิดต่อผูเ้ รี ยน เพียงใด
10. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน
สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ เพียงใด
1.3 วัฒนธรรมองค์ กร
11. โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน ครู
ผูบ้ ริ หาร แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย
เป็ นประจา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเล็กหรื อ
เรื่ องใหญ่ เพียงใด

รายการ
12. โรงเรี ยนได้รับการพัฒนา ได้รับการยก
ย่องในการพัฒนาผลิตสื่ อ และจัดประชุม
เรื่ องการพิจารณาปรับปรุ งพัฒนางานให้
มีประสิ ทธิภาพสม่าเสมอ เพียงใด
13. โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยน

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
5 4 3 2 1
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เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันในทางไลน์ ทางเว็ป
ไซต์ และได้เอาความรู ้ใหม่มาถ่ายทอด
ให้เพื่อร่ วมงาน เพียงใด
14. โรงเรี ยนได้มีการมุ่งหวังพัฒนาผูเ้ รี ยน
เป็ นหลักสาคัญ โดยดูที่เป้ าหมายของเด็ก
และครู มีคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ มาสนับสนุนการเรี ยนการสอน
เพียงใด
15. โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู ได้แสดงออกทาง
วิชาการ มีการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ผลงานที่เป็ นเลิศของครู จน
ส่ งผลให้ครู ได้รับรางวัล และการยกย่อง
เชิดชูในผลงานที่ส่งผลต่อผูเ้ รี ยน เพียงใด
16. โรงเรี ยนได้พฒั นาให้ครู มีวธิ ีการเรี ยนรู้
ทฤษฎีการ วิธีการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืน และ
นามาพัฒนานักเรี ยนสม่าเสมอ
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน เพียงใด
17. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้มีการวิจยั ควบคู่
กับการเรี ยนหรื อการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อ
นามาพัฒนาการเรี ยนการสอน เพียงใด

รายการ
1.4 กลยุทธ์ องค์ กร
18. โรงเรี ยนได้จดั ทาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรี ยนให้มีบรรยากาศเหมือนบ้าน
และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีเกิดขึ้นในทุกส่ วน
ของโรงเรี ยน เพียงใด

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
5 4 3 2 1
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19. โรงเรี ยนได้มีการให้รางวัลแก่คนที่
ประสบความสาเร็ จในการพัฒนางาน
ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ อง
ทางสติปัญญา โดยมีการแข่งขันค้นพบ
ทางวิธีการจัดการเรี ยนการสอนเทคนิค
ใหม่ ๆ เพื่อได้เอาความรู ้มาแลกเปลี่ยน
กัน เพียงใด
20. โรงเรี ยนได้มีการกาหนดดัชนีการชี้วดั
การเรี ยนการสอนเด็กบกพร่ องทาง
สติปัญญา เพื่อกาหนดมาตรฐานการ
พัฒนาความสามารถของเด็กเพื่อได้รับ
การพัฒนาความรู ้แล้วเด็กควรพัฒนาอยู่
ในระดับต่อไปในอนาคต เพียงใด
21. โรงเรี ยนได้ปรับสิ่ งแวดล้อม เช่น อาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมกับเด็กบกพร่ องทาง
สติปัญญาสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความ
สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคล เพียงใด
22.โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้
ร่ วมกันกับทีมงานและเรี ยนรู ้ของ
บุคลากรที่เป็ นต้นแบบมาพัฒนางาน
เพียงใด
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รายการ

ระดับสภาพปัจจุบัน
5 4 3 2 1

ระดับความคาดหวัง
5 4 3 2 1

ระดับสภาพปัจจุบัน

ระดับความคาดหวัง

2. ด้ านภาวะผู้นา
2.1 การเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง
23. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารได้คิดวิธีการทางาน
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอในการบริ หารโรงเรี ยน
เพียงใด
24. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารท้าทายให้บุคลากรได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ๆ เพียงใด
25. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารมีความกล้าและ
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่าง
สร้างสรรค์ เพียงใด
26. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หาร มีความรู ้
ความสามารถ ในการปฏิบตั ิการเรี ยนรู้
ด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน คุณภาพครู
และคุณภาพหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
เพียงใด
27. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารมีความสามารถโน้ม
น้าวจูงใจให้บุคลากรทางานที่ได้รับ
มอบหมายได้สาเร็ จ และได้ทางานที่
มอบหมายดีเกินคาดจนส่ งผลดีต่องาน
เพียงใด

รายการ
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5 4
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5

4 3

2
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28. ท่านคิดว่าผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่น่ายกย่อง
เชิดชูในด้านการบริ หารที่ดีส่งผลให้
โรงเรี ยนได้รับความดีความชอบ และ
เป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครอง ชุมชน และ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จนถือได้วา่ เป็ น
ต้นแบบที่ดีดา้ นความมีคุณธรรม
จริ ยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และ
ความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว เพียงใด
3. ด้ านการเรี ยนรู้
3.1 ระดับการเรี ยนรู้
29. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรใน
โรงเรี ยนได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
รอบด้าน และให้ตื่นตัวต่อสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ในยุคกระแสการเปลี่ยนแปลงให้
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ เพียงใด
30. โรงเรี ยนได้ให้ความสาคัญกับบุคลากร
ทุกคนให้มีโอกาสแสดงความรู้
ความสามารถ ศักยภาพของตนเอง และ
ให้ความสาคัญการเรี ยนรู้ระดับบุคคล
เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ในระดับต่อไป
เพียงใด
31. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคคลได้
แสดงออกความสามารถในที่สาธารณะ
ชนในเวทีการประชุมทางวิชาการ และ
นาความรู ้ของแต่ละบุคคลแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เพียงใด
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32. โรงเรี ยนได้จดั ให้มีการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ จัดการนาความรู้ที่
แสดงออกทางเอกสารตารา เวปไซต์ วี
ซีดี เพื่อบูรณาการการเรี ยนรู้ของบุคคล
และการเรี ยนรู้ของบุคคลการเรี ยนรู้
ระดับทีมงานเข้าด้วยกัน เพียงใด
33. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้มีการนาบุคลากร
ที่มีความรู้หลากหลายสาขาวิชาการมา
บูรณาการด้วยการสร้างเครื อข่ายทีมงาน
เพื่อมาเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ร่วมกับ
เพียงใด
3.2 ประเภทการเรี ยนรู้
34. โรงเรี ยนได้สนับสนุนให้บุคลากรนาเอา
ประสบการณ์ที่จดั การเรี ยนการสอนได้
ประสบความสาเร็ จและก่อให้เกิดผลดีแก่
เด็กบกพร่ องทางสติปัญญามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม เพียงใด
35. โรงเรี ยนได้มีการจัดทาแผนระยะสั้น
แผนระยะยาว ในการบริ หารจัดการเรี ยน
การสอนให้กบั เด็กบกพร่ องทาง
สติปัญญาร่ วมกันกับบุคลากรทุกคนใน
โรงเรี ยน เพียงใด
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36. โรงเรี ยนและบุคลากรได้คิดค้นหา
รู ปแบบวิธีการเรี ยนรู้ที่ทนั สมัยและ
หลากหลาย เทคนิควิธีการแสวงหา
ความรู้ จากภายในและภายนอกโรงเรี ยน
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเพียงใด
37. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรนา
ประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู้จากการทางาน
มาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ เพียงใด
38. โรงเรี ยนได้จดั ให้มีวทิ ยากรภายนอกที่
เชี่ยวชาญความรู้ทางด้านการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กบกพร่ องทาง
สติปัญญา มาเป็ นผูน้ ิเทศชี้แนะแนวทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องการศึกษา
เพียงใด
3.3 วินัยในการเรี ยนรู้
39. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนตระหนัก
คิดตระหนักรู ้คุณค่าการแสวงหาความรู ้
เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลรอบรู้และ
สามารถพัฒนาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
ได้ เพียงใด
40. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการ
พัฒนาแบบแผนความคิดส่ วนตนด้วยการ
เอาใจใส่ มุ่งมัน่ ให้อุดมการณ์ แนวคิด
ของตนไปสู่ การพัฒนางานของโรงเรี ยน
ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรี ยน เพียงใด
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41. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้มี
ความคิดนอกกรอบ ออกแบบงานให้
ทันสมัยที่นวัตกรรมใหม่ๆ แล้วนามา
พัฒนางานโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เพียงใด
42. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้นา
วิสัยทัศน์ที่มีอยูก่ บั การพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กบกพร่ องทางสติปัญญาให้มี
แนวคิดใหม่ๆ โดยยึดการบูรณาการ
วิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรี ยน
43. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้ทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมงานจนงานประสบ
ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์เดียวกันเกิด
วามภาคภูมิใจงานร่ วมกันกับผลงาน
เพียงใด
44. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้พฒั นา
ตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การทางานอย่างดีมี
คุณภาพจนกระทัง่ งานสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย เพียงใด
4. ด้ านการจัดการความรู้
4.1 การแสวงหาความรู้
45. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการ
สนับส่ งเสริ มให้มีการแสวงหาความรู ้
จากบุคลากรในโรงเรี ยนแต่ละบุคคลที่มี
ความรู ้ในด้านศาสตร์ ต่างๆ ภายใน
โรงเรี ยน เพียงใด
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45. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการ
ส่ งเสริ มให้มีการแสวงหาความรู ้จาก
บุคลากรภายนอกที่มีความรอบรู้ในด้าน
ศาสตร์ ต่างๆ ภายนอกโรงเรี ยน เพียงใด
47. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้ไป
แสวงหาความรู้โดยการอบรม ศึกษาดู
งาน ทัศนศึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เอกสาร ตาราทาง
วิชาการ ทางเวปไซต์ ต่างๆ ที่เป็ นการ
แสวงหาความรู้ที่หลากหลาย เพียงใด
48. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้รับการ
ส่ งเสริ มให้ได้เข้ารับการพัฒนาทางด้าน
ความรู้การศึกษาพิเศษ และการนา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาสนับสนุนจัด
การศึกษาให้พฒั นามากขึ้น เพียงใด
49. ท่านคิดว่าบุคลากร เมื่อได้รับมอบหมาย
ภารกิจงานที่สาคัญแล้วได้ไปศึกษาหา
ความรู ้มาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานให้
ประสบความสาเร็ จในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเพียงใด
4.2 การสร้ างความรู้
50. โรงเรี ยนได้จดั ทาระบบคลังความรู้ โดย
การจัดระบบอิเลคทรอนิคส์เข้ามาใช้
บริ หารจัดการและนาความรู ้ใหม่ๆ ที่จา
เป็ นมาพัฒนาครู อยูเ่ สมอและต่อเนื่อง
เพียงใด
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51. โรงเรี ยนได้จดั ทาระบบสารสนเทศ เพื่อ
การสื บค้นหาข้อมูลที่ได้ สังเคราะห์มา
รวบรวมให้เป็ นระบบระเบียบหมวดหมู่
สะดวกง่ายต่อการนาไปใช้งาน เพียงใด
52. ท่านคิดว่าบุคลากรในโรงเรี ยนได้นา
ความรู้ที่ตนเองแสวงหาความรู้พฒั นา
ความรู ้มาเป็ นองค์กรความรู ้ใหม่ดว้ ยการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูร้ ู ้ในด้านต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
53. โรงเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนได้
สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยการพัฒนาต่อ
ยอดจากองค์ความรู้จากตนเองและบุคคล
อื่น และจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่
หลากหลาย เพียงใด
4.3 การจัดเก็บความรู้
54. โรงเรี ยนได้นาความรู ้ใหม่ๆ มาจัดทาเป็ น
คลังความรู้และจัดทาเป็ นระบบเพื่อให้
ทุกคนได้นาสื บค้นหาเพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเป็ นระบบและง่ายต่อ
การค้นหา เพียงใด
55. โรงเรี ยนได้นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมา
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
และสามารถสื บค้นคว้าหาได้ง่าย เพียงใด
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56. โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้
จัดการนาเสนอความรู ้ใหม่ๆ ที่ได้มาจาก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมาจัดเก็บ
เป็ นคลังความรู ้ไว้อย่างต่อเนื่ อง เพียงใด
5. ด้ านเทคโนโลยี
5.1 การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
57. โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรได้
อบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และ
สามารถนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อการ
เรี ยนรู้ เพียงใดขอขอบคุณ เป็ นอย่างสู ง
เพียงใด
58. โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้บุคลากรจัดประกวดแข่งขันการคิดค้น
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
นามาเป็ นต้นแบบและแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนควรใช้เทคโนโลยีร่วมกัน
เพียงใด
59. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากรพัฒนา
เทคโนโลยีดว้ ยการศึกษาพิเศษให้มีความ
ทันสมัยสามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้ก่อเกิดประโยชน์ เพียงใด
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60. โรงเรี ยนได้มีการนาความรู ้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ได้เรี ยนรู้มาพัฒนางานสร้าง
แหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ๆ แก่ผเู ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง เพียงใด
61. โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ร่วมกันพัฒนาให้มีความ
ทันสมัยและเป็ นระบบมาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในด้านการสื่ อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การบริ หารงานของ
โรงเรี ยนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบ
เพียงใด
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
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แบบประเมินฉบับนี้ เป็ นการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์
ขององค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
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ในฐานะที่ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ขอให้ท่านพิจารณาว่าดัชนี หรื อตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในองค์ประกอบการ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา มีความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ ที่จะเกิดกับโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา เมื่อนา
องค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ไปใช้
ความเหมาะสม หมายถึง ความเหมาะสมกับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ความเป็ นไปได้ หมายถึง ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง
ประโยชน์
หมายถึง ประโยชน์ต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
โดยทาเครื่ องหมาย  ในช่องระดับการประเมินของท่านตามเกณฑ์ต่อไปนี้
“5” หมายถึง
เนื้อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมี
ประโยชน์ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา ในระดับ มากทีส่ ุ ด
“4” หมายถึง
เนื้อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมี
ประโยชน์ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา ในระดับ มาก
“3” หมายถึง
เนื้อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมี
ประโยชน์ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา ในระดับ ปานกลาง
“2” หมายถึง
เนื้อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมี
ประโยชน์ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา ในระดับ น้ อยพิเศษ
“1” หมายถึง
เนื้อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมี
ประโยชน์ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา ในระดับ น้ อยทีส่ ุ ด
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงยิง่ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ลาพึง ศรี มีชยั
ผูว้ จิ ยั

รายการ
1. ด้ านองค์ การ
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1.1 โครงสร้ างองค์ การ
1. โรงเรี ยนมีระบบทางานที่ ให้โอกาส
สร้างสรรค์
2. บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถรับและ
สนองการสัง่ การของผูบ้ งั คับบัญชาได้
สะดวก และรวดเร็ ว
3.บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถ
ติดต่อสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยนได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ ว
4. โรงเรี ยนได้มีการมอบอานาจให้แก่
บุคลากรผูป้ ฎิบตั ิหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยมีส่วนร่ วมสามารถตัดสิ นใจ
5. โรงเรี ยนได้มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจนและ
สามารถจัดยืดหยุน่ รองรับการ
ปฏิบตั ิงานแทน เพื่อนร่ วมงาน
1.2 วิสัยทัศน์ องค์ กร
6. โรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากร
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วมใน
การกาหนดวิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยน
ร่ วมกัน
7. 7. วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนมีเป้ าหมาย
เชื่องโยง วัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม
และความเชื่อมัน่
8. 8. วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนได้มีการปรับ
ให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง
9. 9. วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนจะทา
ประโยชน์ให้เกิดต่อผูเ้ รี ยน
10 10. วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยน สามารถ
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้

รายการ
1.3 วัฒนธรรมองค์ การ

ความเหมาะสม
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ความเป็ นไปได้
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11. โรงเรี ยนมีการสร้างการแข่งขันเชิง
รุ กและให้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
12. บุคลากรในโรงเรี ยนมีทศั นคติที่ดี
ต่อการพัฒนางาน
13. โรงเรี ยนสามารถสร้างความสามัคคี
และการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
14. โรงเรี ยนมีเป้ าหมายหลักในด้านการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนมากน้อย
15. บุคลากรในโรงเรี ยนกล้าแสดง
ความสามารถทางวิชาการและพร้อมรับ
การปรับเปลี่ยน
16. โรงเรี ยนได้มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
17. โรงเรี ยนได้สนับสนุนให้ใช้การวิจยั
เป็ นส่วนของกระบวนการเรี ยนรู ้
1.4 กลยุทธ์ องค์ กร
18. โรงเรี ยนได้จดั สร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในทุกๆ ส่วนอย่าง
เพียงพอ
19. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้รางวัลแก่
บุคลากรและทีมงานที่สร้างสรรค์องค์
ความรู ้ใหม่ๆ
20. บุคลากรในโรงเรี ยนได้ใช้การวัด
และประเมินผลเป็ นเครื่ องมือในการ
ปรับปรุ งการดาเนินงาน
21. โรงเรี ยนได้สร้างสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

รายการ
22 . การ สร้ าง ความส าเร็ จ ให้ กั บ
โรงเรี ยนนั้น โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มการ
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เรี ยนรู ้ของบุคลากรและการเรี ยนรู ้ของ
ทีมงาน
2. ด้ านภาวะผู้นา
2.1 การเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง
23.ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้คิดวิธีการ
ทางานใหม่ๆ ในการบริ หารโรงเรี ยน
24. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกระตุน้ ให้
บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
ทางาน
25. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกล้าเผชิญกับ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
26. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความรู ้
ความสามารถในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้
27. เพื่อให้บรรลุผลเป้ าหมายสูงสุด
ผูบ้ ริ หารสามารถจูงใจให้บุคลากรใน
โรงเรี ยนปฏิบตั ิงานเกินกว่าความ
คาดหวังปกติ สูงสุด
28. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนับเป็ นต้นแบบที่
ดีดา้ นความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ความ
กล้าหาญ ความอดทน และความแน่ว
แน่เด็ดเดี่ยว
3. ด้ านการเรียนรู้
3.1 ระดับการเรียนรู้
29. โรงเรี ยนได้กาหนดการพัฒนา
บุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้

รายการ
30.การเรี ยนรู ้ระดับบุคคลเป็ นพื้นฐาน
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การเรี ยนรู ้ในระดับอื่นๆ ท่านคิดว่า
โรงเรี ยนได้ให้ความสาคัญการเรี ยนรู ้
ระดับบุคคล
31. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
32. โรงเรี ยนได้มีการบูรณาการการ
เรี ยนรู ้ของบุคคลและการเรี ยนรู ้ระดับ
ทีมงานเข้าด้วยกัน
33. โรงเรี ยนมีกลไกในการพัฒนา
เครื อข่ายเชื่อมโยงทุกระดับการเรี ยนรู ้
3.2 ประเภทการเรียนรู้
34.โรงเรี ยนและบุคลากรได้ ใช้การ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เพื่อปรับให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง
35. โรงเรี ยนและบุคลากร เรี ยนรู ้วธิ ีการ
วางแผน โดยใช้การคาดการณ์ใน
อนาคต
36. โรงเรี ยนและบุคลากรได้มีการหา
วิธีที่จะเรี ยนรู ้ท้ งั จากภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน
37. โรงเรี ยนและบุคลากร ได้เรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิงาน
38. โรงเรี ยนได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอก
3.3 วินัยในการเรียนรู้
39. บุคลากรในโรงเรี ยนตระหนักรู ้ถึง
การพัฒนาตนเองและโรงเรี ยนสู่ความ
เป็ นเลิศ

รายการ
40. บุคลากรในโรงเรี ยนได้พฒั นาแบบ
แผนความคิดส่วนตนให้มีความ
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สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรี ยน
41. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และเน้นมุมมอง
แบบเป็ นวงจร
42. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนา
วิสยั ทัศน์ส่วนตนเพื่อนามาบูรณาการ
เป็ นวิสยั ทัศน์ร่วมของโรงเรี ยน
43. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการเรี ยนรู ้
เป็ นทีม
44. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถของตน เพื่อบรรลุ
วิสยั ทัศน์ร่วมของโรงเรี ยน
4. ด้ านการจัดการความรู้
4.1 การแสวงหาความรู้
45. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ภายใน
โรงเรี ยน
46. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้
ภายนอกโรงเรี ยน
47. บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการศึกษา
อบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
48. บุคลากรในโรงเรี ยนได้ใช้วธิ ี
แสวงหาความรู ้ที่หลากหลาย
49. บุคลากรในโรงเรี ยนมีผลการ
แสวงหาความรู ้ในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย

รายการ
4.2 การสร้ างความรู้

ความเหมาะสม
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50. โรงเรี ยนได้มีการรวบรวมความรู ้
ใหม่ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาครู อยูเ่ สมอ
และต่อเนื่อง
51. โรงเรี ยนได้สงั เคราะห์ความรู ้ใหม่
ให้บูรณาการกัน และจัดเป็ นหมวดหมู่
52. บุคลากรในโรงเรี ยนได้สร้างองค์
ความรู ้ใหม่ดว้ ยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับผูร้ ู ้ในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
53. โรงเรี ยนและบุคลากรได้สร้าง
ความรู ้ใหม่ โดยวิธีการที่หลากหลาย
4.3 การจัดเก็บความรู้
54. โรงเรี ยนได้มีการจัดเก็บความรู ้
อย่างเป็ นระบบ และค้นหาง่าย
55. โรงเรี ยนได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
56. โรงเรี ยนได้มีการปรับปรุ งความรู ้
ใหม่ มาเก็บไว้อย่างต่อเนื่อง
5. ด้ านเทคโนโลยี
5.1 การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
57. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรี ยนรู ้
58. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
และใช้เทคโนโลยีร่วมกัน

รายการ
59. โรงเรี ยนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี

ความเหมาะสม
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ใ ห้ ทั น ส มั ย เ พื่ อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบตั ิงาน
60.โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
อย่างต่อเนื่อง
61.โรงเรี ยนได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็ นประโยชน์ในด้าน
การสื่ อสาร การบริ หารงานของ
โรงเรี ยนให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้
รับทราบ

หากท่ านมีข้อเสนอแนะอืน่ ใดโปรดระบุ
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................

ขอได้รับความขอบคุณจากวิจยั
แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ องของเนือ้ หาสาระกับการสร้ างรู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
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ข้ อมูลนักศึกษา
นางลาพึง ศรี มีชยั
ปริ ญญา ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุ รินทร์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ องของเนือ้ หาสาระกับการสร้ างรู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
คาชี้แจง

47

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ฉบับนี้ เป็ นการประเมินตามเอกสารที่แนบ โดยเสนอไว้เป็ นเนื้ อหา
สาระ “ร่ า งรู ป แบบองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด้า นการบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา”
(รายละเอียดในเอกสารประกอบประเมินรู ปแบบ ฉบับที่ 2) ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้
ในฐานะที่ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ขอให้ท่านพิจารณาว่าเนื้ อหาในประเด็นต่างๆของรู ปแบบดังกล่าวนี้ มี
ความสอดคล้องในการนาไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
เพียงใด โดยทาเครื่ องหมาย  ที่ตรงกับระดับการสอดคล้องที่ท่านเลือก โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
เนื้ อหาสาระที่ กาหนด “มีความสอดคล้ องอย่ างยิ่ง ” กับการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้
“4” หมายถึง
เนื้ อ หาสาระที่ ก าหนด “มีค วามสอดคล้ อ ง” กับการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ องค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้
“3” หมายถึง
“ไม่ แน่ ใจว่ าเนือ้ หาสาระทีก่ าหนดทีม่ คี วามสอดคล้ อง” กับการพัฒนาโรงเรี ยนสู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
“2” หมายถึง
เนื้ อหาสาระที่ กาหนด “ไม่ มีความสอดคล้ อง” กับการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ องค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้
“1” หมายถึง
เนื้อหาสาระที่กาหนด “ไม่ มคี วามสอดคล้ องอย่ างยิ่ง” กับการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้

“5” หมายถึง

อนึ่งหากท่ านเห็นว่ าเนือ้ หาสาระรายละเอียดข้ อใดควรแก้ ไข ขอความกรุณาแก้ ลงในข้ อนั้นได้ เลย

ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงยิง่ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ลาพึง ศรี มีชยั
ผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 1 แบบประเมิ นค่าดัชนี ความสอดคล้องของเนื้ อหาสาระกับการสร้ างรู ปแบบองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ

ระดับความสอดคล้อง
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1. หลักการของรู ปแบบ
1.1 หลักการพัฒนาของคนในองค์กร......................................................
1.2 หลักการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กร....................
1.3 หลักการมีส่วนร่ วมในการดาเนินการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง.........
1.4 หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง............................................................
1.5 หลักความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนเป็ นระบบ.........................
1.6 หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ
เฉพาะที่..................................................................................................
1.7 หลักการด้านความเป็ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ตามพ.ร.บ การ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ.................................................................
2. จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
2.1 เพื่อสร้างรู ปแบบองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา..............................................................
2.2 เพื่ อพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายที่ มีส่ วนในการจัด
การศึกษาเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้........................................................
3. กลไกในการดาเนินงาน
3.1 ระบบบริหารงาน
1) มีการจัดหน่วยงานเพื่อพัฒนารู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้.............
2) กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร.............................................................
3) โรงเรี ยนแต่งตั้งคณะทางานโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล
ช่วยเหลือ...............................................................................................
3.2 รู ปแบบการบริหาร
3.2.1 ระดับโรงเรียน
1) ศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการ................................................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
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3.กลไกในการดาเนินงาน (ต่ อ)
2) ดาเนินการพัฒนาบุคลากร................................................................
3) นิเทศ ติดตามและประเมินผล...........................................................
3.2.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน
1) ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเอง.......................................................................
2) สร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและความมีส่วนร่ วม...............................
3) สร้างความตระหนักให้บุคลากรและคนในองค์กร...........................
4) ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวก.....................
5) สร้างขวัญกาลังใจแก่ครู และบุคลากร...............................................
3.2.3 ระดับครู และบุคลากร
1) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ............................................
2) พัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม.......................................................
3) สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย.........................................
4) ดาเนินการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้...........................................
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 ระดับโรงเรียน
1) ศึ ก ษาสภาพปั จจุ บนั ปั ญหาและความต้องการพัฒนาโรงเรี ย นเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้............................................................................
2) กาหนดวิสัยทัศน์โดยมุ่งเน้นให้โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้..
3) พัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในการด าเนิ น การพัฒ นา
โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้.......................................................
4) โรงเรี ยนจัดให้มีการประชุมสัมมนา แนวทางการเรี ยนรู ้ร่วมกัน......
5) โรงเรี ยนจัดหน่ วยงานรั บผิดชอบด้านการพัฒนาและจัดกิ จกรรมสู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้............................................................................
6) โรงเรี ยนจัดให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล............................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
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4. วิธีการดาเนินงาน (ต่ อ)
4.2 ระดับผู้บริหาร
1) ผูบ้ ริ หารพัฒนาความรู้ความเข้าใจของตนเองด้านรู ปแบบ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้...........................................................................
2) ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวก ในการพัฒนา
โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้...........................................
3) ผูบ้ ริ หารสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและความมีส่วนร่ วมแก่ครู
และคณะบุคลากร.................................................................................
5) สร้างขวัญกาลังใจแก่ครู บุคลากรและเป็ นแบบอย่างที่ดี...................
4.3 ระดับครู และบุคลากร
1) ครู มีความตระหนักในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความ
สามารถอย่างต่อเนื่อง...........................................................................
2) ครู พฒั นาการการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมกับเพื่อนครู และบุคลากร....
3) ครู สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการที่หลากหลายและมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้ที่ตนเองค้นพบหรื อพัฒนาขึ้น................
4) ครู พฒั นาตนเองให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่
เด็กนักเรี ยน..........................................................................................
5. ประเมินรู ปแบบ
1) จัดให้มีการประเมินความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้.......................
2) ประเมินโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย..............................................
3) ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่ ประเมินจากผลการ
ปฏิบตั ิจริ งจากการประชุมสัมมนา.......................................................
4) นาผลการสะท้อนกลับจากการประเมินโรงเรี ยนไปปรับปรุ งแกไข
และพัฒนาเพื่อให้โรงเรี ยนเป็ นองค์การแห่งากรเรี ยนรู ้.......................
5) เผยแพร่ ผลการพัฒนาความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่รับ
ทราบของครู บุคลากร กรรมการ โรงเรี ยนและชุมชนทราบ................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
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6.เงื่อนไขความสาเร็จ
6.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และบุคลากร ต้องตระหนักและมียทุ ธศาสตร์
มีชดั เจน................................................................................................
6.2 มีแผนงานโครงการ โครงการในการพัฒนา...................................
6.3 มีการเน้นแนวคิด ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องและนาผลการ
ประเมินมาพัฒนา.................................................................................
6.4 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนถือเป็ นหน้าที่หลักในการพัฒนาสู่ ความเป็ น
องค์กรเรี ยนรู้........................................................................................
6.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้การสนับสนุนงบประมาณ....
6.6 การพัฒนาต้องมุ่งประโยชน์เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยน........
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หากท่ านมีข้อเสนอแนะอืน่ ใดโปรดระบุ
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................

ขอได้รับความขอบคุณจากวิจยั
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ประโยชน์ ที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษจะได้ รับจาก
ร่ างรู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
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ข้ อมูลนักศึกษา
นางลาพึง ศรี มีชยั
ปริ ญญา ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุ รินทร์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ประโยชน์ ทโี่ รงเรียนการศึกษาพิเศษจะได้ รับจาก
ร่ างรู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
คาชี้แจง
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แบบประเมินฉบับนี้ เป็ นการประเมินรู ปแบบตามเอกสารที่แนบ โดยเสนอในส่วนที่เป็ นเนื้ อหาสาระจาก
รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ในฐานะที่ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ขอให้ท่านพิจารณาว่าดัชนีหรื อตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในองค์ประกอบของ
รู ป แบบในด้า น หลัก การ จุ ด มุ่ ง หมาย กลไกการด าเนิ น การ วิธีการด าเนิ น การ การประเมิ น ผลและเงื่ อ นไข
ความสาเร็ จ มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ ในการพัฒนารู ปแบบองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา เพียงใด
ความเหมาะสม หมายถึง ความเหมาะสมกับความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนเอกชน
ความเป็ นไปได้ หมายถึง ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง
ประโยชน์
หมายถึง ประโยชน์ต่อความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนเอกชน
โดยทาเครื่ องหมาย  ในช่องระดับการประเมินของท่านตามเกณฑ์ต่อไปนี้
“5” หมายถึง
เนื้อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมี
ประโยชน์องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ในระดับมากทีส่ ุ ด
“4” หมายถึง
เนื้อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมี
ประโยชน์ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ในระดับ มาก
“3” หมายถึง เนื้ อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมีประโยชน์
ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ในระดับ ปานกลาง
“2” หมายถึง เนื้ อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมีประโยชน์
ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ในระดับ น้ อย
“1” หมายถึง เนื้ อหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อมีประโยชน์
ต่อองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ในระดับ น้ อยทีส่ ุ ด

ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงยิง่ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ลาพึง ศรี มีชยั
ผูว้ จิ ยั

ความเหมาะสม
รายละเอียดเนือ้ หาสาระ
ของรู ปแบบ
5 4 3 2 1
1. หลักการของรูปแบบ
1.1 หลักการพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรในองค์กร...................

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1

5

ประโยชน์
4 3 2

1
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1.2 หลักการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู ้ของบุคลากรในองค์กร........
1.3 หลักการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินการของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง......................................
1.4 หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
1.5 หลักความต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความยัง่ ยืนเป็ นระบบ.....................
1.6 หลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ
เฉพาะที่..........................................
1.7 หลักการด้านความเป็ น
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ตามพ.ร.บ
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
พ.ศ.2551........................................
2. จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
2.1 เพื่อสร้างความเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่ องทาง
สติปัญญา.......................................
2.2 เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายที่ของโรงเรี ยนเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้......................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของ
รู ปแบบ

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1

5

ประโยชน์
4 3 2

1
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3.2 รู ปแบบการบริหาร (ต่ อ)
3.2.1 ระดับโรงเรียน
3.2.1.1 ศึกษา สภาพปัญหาและ
ความต้องการองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน........................
3.2.1.2 ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้..........
3.2.1.3 นิเทศ ติดตาม และประเมิน
ผลโดยอาศัยคณะกรรมการฯ.........
3.2.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน
3.2.2.1 ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเองสู่
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง.....................
3.2.2.2 สร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
ความมีส่วนร่ วม............................
3.2.2.3 สร้างความตระหนักใน
ความเป็ นองค์กรแห่งกรเรี ยนรู ้
ร่ วมกันของบุคลากรและคนใน
องค์กร...........................................
3 . 2 . 2 . 4 ผู ้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ ง
ก า ร เ รี ย น รู ้ . . . . . . .
3.2.2.5 สร้างขวัญและกาลังใจแก่
ครู แ ละบุ ค ลากร....................
3.2.2.6 สร้ า งวัฒ นธรรมองค์ ก ร
แห่ งการเรี ยนรู ้...........................
3.2.3 ระดั บ ครู และบุ คลากร
3.2.3.1 พัฒนาตนเองให้ มี ความรู ้
ความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอน………………………….
รายละเอียดเนือ้ หาสาระของ

ความเหมาะสม

ความเป็ นไปได้

ประโยชน์
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รู ปแบบ
5
3.2.3.2 พัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นทีม...........................................
3.2.3.3 สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ย
วิธีการที่หลากหลาย.......................
3.2.3.4 ดาเนินการจัดเก็บและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ..........................
4. วิธีการดาเนินการ
4.1 ระดับโรงเรียน
4.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความต้องการพัฒนาโรงเรี ยน
สู่องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้..................
4.1.2 กาหนดวิสยั ทัศน์โรงเรี ยน
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้.......
4.1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความเข้าใจในการดาเนินการ
พัฒนาโรงเรี ยนสู่องค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้...........................................
4 . 1 . 4 โ ร ง เ รี ย น จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประชุมสัมมนา แนวทางการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน..........................................
4.1.5 โรงเรี ยนจั ด หน่ วยงาน
รั บผิด ชอบด้านการพัฒ นาและจัด
กิ จ กรรมสู่ อ งค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้
โดยจัด ให้ มี ค ณะกรรมการดู แ ล
รับผิดชอบฯ..................................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของ

4

3

2
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รู ปแบบ
5
4.1.6 โรงเรี ยนจั ด ให้ มี การนิ เ ทศ
ติดตามและประเมินผลิการดาเนิ นงาน
พัฒนาโรงเรี ยนสู่ องค์ กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้……………………………….
4.2 ระดับผู้บริหาร
4.2.1 ผูบ้ ริ หารพัฒนาความรู ้ความ
เข้าใจของตนเองด้านองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้.....................................
4.2.2 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุน
และอานวยความสะดวก ในการ
พัฒนาโรงเรี ยนสู่องค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้...........................................
4.2.3 ผูบ้ ริ หารสร้างความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของและความมีส่วนร่ วมแก่ครู
และบุคลากร................................
ของการเป็ นองค์การแหงการเรี ยนรู ้
4.2.4 สร้างความตระหนักให้
บุคลากรและคนในองค์กรให้เห็น
ความสาคัญ...................................
4.2.5 สร้างขวัญกาลังใจแก่ครู
บุคลากรและเป็ นแบบอย่างที่ดี......
4.3 ระดับครู และบุคลากร
4.3.1 ครู มีความตระหนักใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้มี
ความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง
4.3.2 ครู พฒั นาการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นทีมกับเพื่อนครู และบุคลากร....

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของ

4

3

2
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รู ปแบบ
5
4.3.3 ครู สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ย
วิธีการที่หลากหลายและมีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ อ งค์ ค วามรู ้ ที่
ตนเองค้นพบหรื อพัฒนาขึ้น..........
4.3.4 ครู พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น
บุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู ้ เ พื่ อ เป็ น
แบบอย่างแก่นกั เรี ยน......................
5. ประเมินรู ปแบบ
5.1 จัดให้มีการประเมินองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้................................
5.2 ประเมินองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
5.3 ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น ประเมินจากผล
การปฏิบตั ิจริ งจากการ
ประชุมสัมมนา จากแผนพัฒนา
เป็ นต้น..........................................
5.4 นาผลการสะท้อนกลับจากการ
ประเมินโรงเรี ยนไปปรับปรุ งแก้ไข
และพัฒนาเพื่อให้โรงเรี ยนเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้....................
5.5 เผยแพร่ ผลการพัฒนาความเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่
รับทราบ ครู บุคลากร กรรมการ
โรงเรี ยนและชุมชนทราบ..............

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของ
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รู ปแบบ
5
6. เงือ่ นไขความสาเร็จ
6.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และ
บุคลากร ต้องตระหนัก และมี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรี ยน
สู่องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน....
6.2 มีแผนงานโครงการ โครงการ
ในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้...........................................
6.3 มีการเน้นแนวคิด ติดตาม
ประเมินผล อย่างต่อเนื่องและนา
ผลการประเมินมาพัฒนา..............
6.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับให้การสนับสนุน
งบประมาณ..................................
6.5 การพัฒนาต้องมุ่งประโยชน์
เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ....................................

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

ถ้ าท่ านมีข้อเสนอแนะอืน่ ใดโปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................

ขอได้รับความขอบคุณจากผูว้ ิจยั

เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่ม : Focus Group Discuss ฉบับที่ 1
ร่ างรู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

2

1
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ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา

ข้ อมูลนักศึกษา
นางลาพึง ศรี มีชยั
ปริ ญญา ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุ รินทร์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
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โครงร่ างรู ปแบบ
องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
บทนา
การบริ ห ารโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ มี ล ัก ษณะเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ จะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับโรงเรี ยนตลอดจนกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จะก่อให้เกิ ดผลลัพธ์คือ
ความรู ้ นวัตกรรมและทักษะใหม่ๆ ซึ่ งทุกๆองค์ประกอบจะต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยกัน ดังเช่นที่
Senge (1990) ได้เสนอแนะว่าในการพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ไม่ควรพัฒนา
อย่างแยกส่ วนแต่ควรพัฒนาทั้งระบบในทุกๆด้านไปพร้ อมๆกัน โดยมีโครงสร้ างการบริ หารอย่าง
ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร ตลอดจนเน้นภาวะผูน้ าในองค์การควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันทาให้เกิ ดการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ประกอบการณ์ และทักษะระหว่างกันและกัน
เพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ให้
เกิ ดขึ้ นมี ระดับของการพัฒนาการขององค์การที่ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ซึ่ งน าไปสู่ ค วามได้ เ ปรี ยบในการแข่ ง ขัน ต่ อ ไปในอนาคต ซึ่ งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ใ ช้
องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ที่เป็ นหลักในการพิจารณาถึงแนวทางการบริ หารเพื่อมุ่งสู่ การเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา โดย
ผูว้ ิจยั อาศัยแนวคิดทฤษฏีของ Senge (1990) แนวทฤษฏี ของ Marquardt&Reynolds (1994) เป็ น
แนวทางหลัก ในการสั ง เคราะห์ เพื่ อ หาองค์ป ระกอบขององค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ทั้ง 5 ด้า น คื อ
องค์ประกอบด้านองค์กร องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ า องค์ประกอบด้านการเรี ยนรู้ องค์ประกอบ
ด้านการจัดการความรู้ และองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี เพื่อประกอบการพิจารณาในการวิจยั ครั้งนี้
เพิ่มเติม ดังมีหลักการของรู ปแบบดังต่อไปนี้
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1. หลักการของรู ปแบบ
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ในปั จจุบนั มุ่งเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
และอาศัยหลักการแนวคิ ดที่ ใหม่แตกต่างไปจากเดิ ม จึงจะสามารถบริ หารจัดการศึ กษาได้อย่างมี
คุ ณ ภาพ (ธี ร ะ รุ ญเจริ ญ. 2547:1) และในขณะเดี ย วกัน รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยบัญญัติไว้ในสาระที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในมาตรา 43 และ 81 เพื่อส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนสามารถมีส่วนร่ วมอย่างเสมอภาคใน
การจัดการศึกษา ดังนั้นโรงเรี ยนจึงมีอิสระ มีความคล่องตัวในการบริ หารงานและการจัดการโดย
เน้นการมีส่วนร่ วม ของชุมชนในการพัฒนา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2555)
ดังนั้นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา จึงจาเป็ นต้องพัฒนารู ปแบบ
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้ น โดยมี การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึ่ ง นาไปสู่ ค วามได้เปรี ย บต่อไปใน
อนาคตและส่ งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนภายใต้หลักการต่อไปนี้
1.1 หลักการพัฒนาตนเองของคนในองค์การ
1.2 หลักการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์การ
1.3 หลักการมีส่วนร่ วมในการดาเนินการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.4 หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.5 หลักความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนเป็ นระบบ
1.6 หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการเฉพาะที่
1.7 หลักการด้านความเป็ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
1.8 หลักการบริ หารโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษที่มีประสิ ทธิภาพ
2. จุดหมายของรู ปแบบ
รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
มีจุดมุ่งหมายดังนี้
2.1 เพื่อสร้างรู ปแบบองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
2.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายของโรงเรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู้
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3. กลไกลในการดาเนินงาน
กลไกลในการพัฒนาองค์ก รสู่ องค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ เกิ ดจากการที่ องค์ก รสามารถจู ง ใจ
บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ให้ เ รี ยนรู้ ก ารพัฒ นาตนเอง มี ท ัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านและมี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ โดยคุณค่านี้คือ คุณค่าที่ทุกองค์กรต้องมี ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
โดยทาหน้าที่ส่งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการรักษาสถานะขององค์กรเพื่อความอยู่
รอดและความสาเร็ จขององค์กร โดยองค์กรจะต้องใช้ความสารมารถในการเรี ยนรู ้ที่เร็ วกว่าคู่แข่งขัน
คือ วิธีการเดี ยวที่สามารถชนะคู่แข่งได้อย่างยัง่ ยืน เนื่ องจากสังคมโลกปั จจุบนั มีความเชื่ อมโยงกัน
มากขึ้นองค์กรมีความซับซ้อนและพลวัตมากขึ้น ดังนั้นผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์กรแห่ งโลกอนาคตจึ ง
ต้องเต็มเปี่ ยมไปด้วยการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องและตลอดเวลา โดยอาศัยกระบวนการ ดังนี้
3.1 ระบบบริหารงาน
3.1.1 มีการจัดหน่วยงานและโครงสร้างเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.1.1.1 โรงเรี ยนมีการพัฒนาการทางานที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่ วม
3.1.1.2 โรงเรี ยนมีการจัดสายของการบังคับบัญชาที่ส้ ัน
3.1.1.3 โรงเรี ย นมี ร ะบบการติ ด ต่ อสื่ อ สารกันทั้ง ภายในและภายนอก
โรงเรี ยนแบบสองทาง (Two way Communication)
3.1.1.4 โรงเรี ยนมีการกระจายอานาจที่ความรับผิดชอบ และการตัดสิ นใจ
แก่บุคลากรรวมถึงชุมชนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3.1.1.5 จัดโครงสร้ า งและก าหนดบทบาทหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรมี ค วาม
ยืดหยุน่ พร้อมที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
3.1.1.6 จัดให้มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบในด้านการจัดการความรู้
3.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.1.2.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนเกิ ดจากความร่ วมมือกันของโรงเรี ยนและ
ชุมชนตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3.1.2.2 วิ สั ย ทัศ น์ ข องโรงเรี ยนที่ ก าหนดขึ้ นมา มี ค วามครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อมัน่
3.1.2.3 โรงเรี ย นมี ก ารปรั บ วิสั ย ทัศ น์ ใ ห้เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1.2.4 วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน มุ่งการบรรลุ ประโยชน์ที่จะเกิ ดต่อผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
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3.1.2.5 วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน มีความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม
3.1.3 โรงเรี ยนแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือ
3.1.3.1 ก าหนดโครงสร้ า งในการบริ ห ารงานของคณะกรรมการอย่า ง
ชัดเจน โดยผูบ้ ริ หารแต่งตั้งครู และบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องความเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ เพื่อรับผิดชอบ โดยจานวนคณะกรรมการเป็ นไปตามความเหมาะสมและการบริ หารงาน
ของโรงเรี ยน
3.1.3.2 ให้คณะกรรมการเลือกประธานคณะกรรมการ รองประธาน และ
ตาแหน่งอื่นๆ โดยความเห็นชอบของผูอ้ านวยการ
3.1.3.3 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒนาความเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ข อง
สถานศึกษา
2) รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยนให้เป็ นบุคคลแห่ ง
การเรี ยนรู้
3)รับผิดชอบการจัดการความรู้ของโรงเรี ยน
3.1.3.4 มีโครงสร้างในการบริ หารที่เป็ นอิสระคล่องตัวในการดาเนินงาน ดังนี้
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ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้

วิชาการ

ประธาน

รองประธาน

คณะกรรมการ

บุคลากร

บริ หารทัว่ ไป

งบประมาณ
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3.1.3.5 กาหนดให้ผอู ้ านวยการมีหน้าที่จดั สรรงบประมาณ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
ที่เอื้อต่อการพัฒนาความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.2 รู ปแบบการบริหาร
3.2.1 ระดับโรงเรียน
3.2.1.1 ศึ ก ษา สภาพปั ญ หาและความต้อ งการองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้
ของโรงเรี ยน
3.2.1.2 ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ มีลกั ษณะดังนี้
1) บุคลากรในโรงเรี ยนได้พฒั นาแบบแผน (Menta’ Model) ความคิด
ส่ วนตนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยน
1.1 ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู ้และวิสัยทัศน์
1.2 ส่ งเสริ มการนิเทศแบบกัลยานิมิตระหว่างบุคลากรด้วยกัน
1.3 จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสบการณ์และรับรู้ขอ้ มูล
จากภายนอก
1.4 ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรน าองค์ค วามรู ้ ที่ มี ม าประยุ ก ต์ใ ช้ก าร
จัดการเรี ยนการสอน
2) บุคลากรในโรงเรี ยนมีการพัฒนาความคิดเชิ งสังเคราะห์และเน้น
มุมมองแบบเป็ นระบบ (Systems Thinking)
2.1 พัฒนาระบบการคิดของบุคลากร โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2.2 ส่ งเสริ มให้บุคลากรตัวอย่าง สร้างสรรค์และไตรตรองปั ญหา
2.3 ส่ งเสริ มให้บุคลากรดาเนิ นงานร่ วมกันและระดมสมองเพื่อ
แก้ไขปั ญหาหรื อสร้างทางเลือกใหม่ๆที่หลากหลาย
3) บุคลากรในโรงเรี ยนมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนตน (Shared Vision)
เพื่อนามาบูรณการเป็ นวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรี ยน
3.1 กาหนดวิสั ยทัศน์ร่วมกันโดยคานึ งถึ งประโยชน์ของผูเ้ รี ย น
เป็ นอันดับแรก
3.2 กาหนดขอบเขตของวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนและสามารถนาไปสู่
การปฏิบตั ิได้
3.3 กาหนดเป้ าหมายในความสาเร็ จของโรงเรี ยนร่ วมกัน
3.4 พัฒนาวิสัยทัศน์ของบุคลากรให้มีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน
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3.5 ส่ งเสริ มให้บุคลากรแบ่งปั นแนวคิด มุมมองการทางานระหว่างกัน
4) บุคลากรในโรงเรี ยนมีการเรี ยนรู ้กนั เป็ นทีม (Team Learning)
4.1 ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นทีมของโรงเรี ยน
4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรแลกเปลี่ ย นความรู ้ ใ นที ม เพื่ อ พัฒ นา
ความรู้และศักยภาพของทีมงานโดยรวม
4.3 ปลูกฝั งความรู้สึกเป็ นเจ้าของทีมเพื่อสร้ างความไว้วางใจซึ่ ง
กันและกัน
4.4 สนับ สนุ น งานงบประมาณ วัส ดุ ครุ ภ ัณ ฑ์ เพื่ อ บรรลุ ต าม
เป้ าหมายของทีม
5) บุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี ก ารพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของตน
(Personal Mastery) เพื่อบรรลุวสิ ัยทัศน์ร่วมของโรงเรี ยน
5.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน
5.2 ส่ งเสริ มให้บุคลากรศึกษาต่อ
5.3 สร้ างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
5.4 สร้ า งบรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู ้ เช่ น มี แหล่ ง เรี ย นรู ้ ภายใน
โรงเรี ยนที่หลากหลาย เอกสารตาราทางวิชาการ ฯลฯ
3.2.1.3 นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบกั ล ยาณมิ ต รโดยอาศัย
คณะกรรมการเพื่อพัฒนาความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการนิ เทศ ประเมินผล
และติดตามเป็ นหลักโดยความร่ วมมือของบุคลากรในโรงเรี ยนเป็ นสาคัญ
3.2.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน
3.2.2.1 ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเองสู่ ผบู ้ ริ หารมืออาชีพ
3.2.2.2 สร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและความมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
3.2.2.3 สร้างความตระหนักในความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ร่วมกันของ
บุคลากรและคนในองค์กร
3.2.2.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการพัฒนา
สู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.2.2.5 สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครู และบุคลากร
3.2.2.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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1) โรงเรี ย นมี ว ัฒ นธรรมองค์ ก รแบบมุ่ ง ผลส าเร็ จ โดยมี ก าร
แข่งขันในเชิงรุ กและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2) บุคลากรในโรงเรี ยนมีความเชื่อ และทัศนคติที่ดีต่อโรงเรี ยนใน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
3) โรงเรี ย นเน้นค่ า นิ ย มขององค์ก รด้า นความสามัค คี แ ละการ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
4) โรงเรี ยนมีเป้ าหมายหลักในด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน
5) บุคลากรในโรงเรี ยนมีการพัฒนาเชิ งวิชาการอย่างต่อเนื่ องและ
มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
6) โรงเรี ย นเน้นการแก้ไ ข หรื อ ปรั บ ปรุ ง งานอยู่อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง
สม่าเสมอเพื่อเป็ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
7) โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้บุ คลากรใช้ก ารวิจยั เป็ น
ส่ วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
8) โรงเรี ยนเน้นการปรับปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่อง
3.2.3 ระดับครู และบุคลากร
3.2.3.1 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
3.2.3.2 พัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม
1) ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางานเป็ นทีม
2) ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรมีการแบ่งปั นแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด
ข้อมูล ในระหว่างกันและกันทั้งในเรื่ องของความรู ้ ใหม่ๆ ที่ ได้มาจากการค้นคิ ด หรื อจากภายนอกและ
ภายใน
3) ดาเนินการนิเทศระหว่างกลุ่มงานอย่างช่วยเหลือเกื้อกูล
3.2.3.3 สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย
1) ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้
ทั้งภายในและภายนอกอย่างหลากหลาย
2) สร้างบรรยากาศในการทดลองความคิดและแนวทางใหม่อย่าง
สร้างสรรค์
3) โรงเรี ยนมีกลไกในการพัฒนาและสร้ างเครื อข่ายเชื่ อมโยงการ
เรี ยนรู้ทุกในระดับ
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4) สนับสนุ นให้ครู และบุ คลากรสร้ างสารสนเทศใหม่ๆเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานและการเรี ยนรู้
3.2.3.4 ดาเนินการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
1) มีการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ ค้นหาได้ง่าย
2) สามารถใช้ความรู ้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
3) ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้
4) ส่ ง เสริ ม การนาความรู ้ ที่จดั เก็บมาใช้อย่า งต่อเนื่ องและมี การ
ปรับเปลี่ยนทันต่อเหตุการณ์
4. วิธีการดาเนินงาน
วิธีการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยการ
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรี ยน 3 ส่ วน ประกอบด้วย ระดับโรงเรี ยน ระดับผูบ้ ริ หาร และ
ระดับครู และบุคลากร ตามรายละเอียดดังนี้
4.1 ระดับโรงเรียน ดาเนินการดังนี้
4.1.1 สร้างความตระหนักและความต้องการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้
4.1.2 ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ โ รงเรี ยนเพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู้
โดยดาเนินการดังนี้
4.1.2.1 กาหนดวิสัยทัศน์ที่เกิ ดจากความร่ วมมือกันระหว่างโรงเรี ยนและ
ชุมชนตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกระดับ
4.1.2.2 กาหนดวิสัยทัศน์ให้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิ ยม
และความเชื่อมัน่
4.1.2.3 ดาเนิ นการปรับวิสัยทัศน์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
4.1.2.4 กาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน มุ่งการบรรลุประโยชน์ที่จะเกิดต่อ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.1.2.5 สร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน มีความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม
4.1.3 พัฒนาครู และบุคลากรสู่ ความเป็ นมืออาชีพ

70

4.1.3.1 วางแผนส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้
4.1.3.2 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ความรู้และทักษะที่จาเป็ น
ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.1.3.3 ส่ งเสริ ม อานวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พฒั นาตนเอง
4.1.3.4 ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนมีความสามัคคีสูง ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก
4.1.3.5 ดาเนินการนิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตร
4.1.4 โรงเรี ยนจัดให้มีการประชุ มสัมมนาเพื่อร่ วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ ความเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.1.4.1 ดาเนินการประชุมสัมมนาบุคลากรตระหนักรู้ถึงการพัฒนาตนเอง
และโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
4.1.4.2 ส่ งเสริ มการบูรณาการการเรี ยนรู ้ของบุคลากรด้านการเรี ยนรู ้ระดับ
ทีมงานการเรี ยนรู ้ในระดับ แผนก/กลุ่มงาน เข้าด้วยกัน
4.1.5 จัดให้มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบในด้านการพัฒนาความเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้
4.1.6 โรงเรี ยนจัดให้มี การนิ เทศ ติ ดตามและประเมินผล การดาเนิ นงานพัฒนา
สถานศึกษาสู่ ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน
4.2.1 ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเองสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
4.2.1.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพัฒนาความสามารถในการคิดวิธีการใหม่ๆ ใน
การบริ หารจัดการโรงเรี ยน
4.2.1.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.2.1.3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรได้พฒั นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2.1.4 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความเป็ นกัลยาณมิตรและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.2.1.5 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้หลักธรรมภิบาลในการบริ หารงาน
4.2.1.6 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
4.2.2 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุ น และอานวยความสะดวก ในการพัฒนาโรงเรี ยน
สู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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4.2.2.1 โรงเรี ย นจัด บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ๆส่ ว นของ
สถานศึกษา
4.2.2.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจให้รางวัลแก่บุคลากร
ทีมงานที่มีความดีเด่นในการปฏิบตั ิงานและสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ๆ
4.2.2.3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากร และทีมงานเพื่อ
มุ่งบรรลุความสาเร็ จของโรงเรี ยน
4.2.2.4 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการปรับภูมิทศั น์สร้างสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
4.2.2.5 ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ก ารสนับ สนุ น งบประมาณในการจัด หา
เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้
4.2.2.6 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสนับสนุ นให้บุคลากรสร้ างสารสนเทศใหม่ๆ
เพื่อการปฏิบตั ิงานและการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
4.2.3 ผูบ้ ริ หารสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและความมีส่วนร่ วมแก่ครู และบุคลากร
4.2.4 สร้างความตระหนักให้บุคลากรและคนในองค์กรให้เห็ นความสาคัญ ของ
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.2.5 ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี
4.2.5.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพัฒนาความสามารถในการกระตุน้ ให้บุคลากร
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการทางานและพัฒนางานของตนอยูเ่ สมอ
4.2.5.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นความยุติธรรม จริ ยธรรม
ความกล้าหาญ ความอดทน และความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว
4.3 ระดับครู และบุคลากร
4.3.1 ครู และบุคลากรพัฒนาตนเองสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
4.3.1.1 เป็ นแบบอย่างที่ดีของนักเรี ยนตลอดจนผูป้ กครองและชุมชน
4.3.1.2 ประพฤติ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.3.1.3 เอาใจใส่ นกั เรี ยนด้วยความเข้าใจ
4.3.1.4 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีบุคลิกภาพส่ วนตัวที่น่านับถือ
4.3.1.5 มีความเป็ นกัลยาณมิตร
4.3.2 ครู มีความตระหนักในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง
4.3.3 ครู พฒั นาการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมกับเพื่อนครู และบุคลากร
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4.3.3.1 โรงเรี ยนมี การบูรณาการการเรี ย นรู้ ของบุ คลากรโดยการเรี ยนรู้
ระดับทีมงานการเรี ยนรู ้ในระดับ แผนก/กลุ่มงาน เข้าด้วยกัน
1)โรงเรี ยนมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มงานต่างๆ
2) อาศัยเทคนิคการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
3) ส่ งเสริ มให้ทีมงานเรี ยนรู ้ จากกลุ่มงานอื่นหรื อองค์การอื่นโดย
ใช้วธิ ีเทียบเคียงมาตรฐาน
4) มีการนิเทศระหว่างกลุ่มงานอย่างช่วยเหลือเกื้อกูล
4.3.4 ครู สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้องค์
ความรู ้ที่ตนเองค้นพบหรื อพัฒนาขึ้น
4.3.4.1 โรงเรี ยนสร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ ง
กันและกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
1) โรงเรี ยนมีกลไกในการพัฒนาและสร้ างเครื อข่ายเชื่ อมโยงการ
เรี ยนรู้ทุกระดับ
4.3.4.2 โรงเรี ยนมี กิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั ผูร้ ู ้ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ภายนอกโรงเรี ยน
4.3.4.3 โรงเรี ยนส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากร ได้ เ รี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ง าน
(Performance Based Learning: PBL)
4.3.4.4 โรงเรี ยนและบุ คลากร แสวงหาวิธีที่จะเรี ยนรู ้ ท้ งั จากภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน
4.3.4.5 โรงเรี ยนและบุคลากร เรี ยนรู้วิธีที่จะเรี ยนรู้วิธีการวางแผน โดยใช้
การคาดการณ์อนาคต
4.3.4.6 โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้บุคลากร ใช้การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เพื่อ
ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4.3.5 ครู พฒั นาตนเองให้เป็ นบุคลคลแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่นกั เรี ยน
4.3.5.1 โรงเรี ยนมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1) สนับสนุ นการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยน
การสอนของบุคลากร
2) เปิ ดโอกาสให้บุคลากรในองค์การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บความรู ้
5. ประเมินรู ปแบบ
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5.1 จัดให้มีระบบการประเมินการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
5.1.1 โรงเรี ยนมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Shared Vision)
5.1.1.1 บุคลากรทุกฝ่ ายร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน
5.1.1.2 โรงเรี ยนมีวสิ ัยทัศน์แสดงถึงหรื อมุ่งสู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
5.1.1.3 บุคลากรทุกฝ่ ายร่ วมกาหนดเป้ าหมายของโรงเรี ยน
5.1.1.4 โรงเรี ยนมีวสิ ัยทัศน์ที่ชดั เจนและสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้
5.1.1.5 โรงเรี ยนมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีคานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5.1.2 โรงเรี ยนมีแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดส่ วนตน
สอดคล้องกับเป้ าหมายของโรงเรี ยน (Mental Models)
5.1.2.1 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากร กลุ่มหรื อทีมงานที่ปรากฏ
เห็นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
5.1.2.2 มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
5.1.2.3 มี ก ารศึ ก ษาดู ง าน อบรม สั ม มนา เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ จ ริ ง
(Performance Based Learning: PBL)
5.1.2.4 มีการนาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นรู ปธรรม
5.1.3 โรงเรี ย นมี ก ารพัฒนาระบบความคิ ด และมุ มมองของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายใน
โรงเรี ยน (Systems Thinking)
5.1.3.1 บุคลากรทุกฝ่ ายอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา
ความคิดในการจัดการเรี ยนการสอน
5.1.3.2 มี ก ารส่ ง เสริ ม และเชิ ด ชู บุ ค คลตัว อย่ า งในองค์ก รที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์หรื อพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
5.1.3.3 บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายร่ วมระดมความคิ ดเพื่ อแก้ไ ขปั ญหาหรื อ สร้ า ง
ทางเลือกใหม่ๆที่หลากหลาย
5.1.4 โรงเรี ยนมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning)
5.1.4.1 โรงเรี ยนมีแผนการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมของบุคลากร
5.1.4.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในทีม
5.1.4.3 บุคลากรทุกฝ่ ายมีความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ
5.1.4.4 โรงเรี ย นสนับ สนุ น งบประมาณ วัส ดุ ครุ ภ ณ
ั ฑ์ ในการพัฒ นา
โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน
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5.1.5 บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในโรงเรี ย นพัฒ นาตนเองตามวิ สั ย ทัศ น์ ข องโรงเรี ย น
(Personal Mastery)
5.1.5.1 มีการจัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรี ยนการ
สอน อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
5.1.5.2 มีบุคลากรศึกษาต่อ
5.1.5.3 บุคลากรพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง
5.1.5.4 มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ภายนอกที่หลากหลาย
5.2 ประเมินการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้โดยมีผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
5.3 ประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเช่ น ประเมิ น จากผลการปฏิ บ ัติ จ ริ ง จากการ
ประชุมสัมมนา จากแผนพัฒนา เป็ นต้น
5.4 นาผลการสะท้อนกลับจากการประเมิ นรงเรี ยนไปปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาเพื่อให้
โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
5.5 เผยแพร่ ผลการพัฒนาความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่รับทราบของครู บุคลากร
กรรมการโรงเรี ยนและชุมชนทราบ
6. เงื่อนไขความสาเร็จ
6.1 ผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยน ครู และบุคลากร ต้องตระหนักและมียุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนในการ
พัฒนาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
6.2 มีการเน้นแนวคิด ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินมาพัฒนา
6.3 สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน
6.4 การพัฒนาต้องมุ่งประโยชน์เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่ม : Focus Group Discuss ฉบับที่ 2
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ ทีโ่ รงเรียนเอกชนจะได้ รับจาก
ร่ างรู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
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ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุ รินทร์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ ทีโ่ รงเรียนการศึกษาพิเศษจะได้ รับจาก
รู ปแบบองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้ านการบกพร่ องทางสติปัญญา
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้ เป็ นการประเมินรู ปแบบตามเอกสารที่ แนบ โดยเสนอในส่ วนที่เป็ นเนื้ อหาสาระ
จากรู ปแบบความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ในฐานะที่ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ขอให้ท่านพิจารณาว่าดัชนี หรื อตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในองค์กรประกอบ
ของรู ปแบบในด้าน หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการดาเนิ นการ วิธีการดาเนิ นการ การประเมินผล และเงื่ อนไข
ความสาเร็ จมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความมีประโยชน์ ในการพัฒนารู ปแบบการเป็ นองค์ก รแห่ งการ
เรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา เพียงใด
ความเหมาะสม หมายถึง ความเหมาะสมกับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ความเป็ นไปได้ หมายถึง ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง
ประโยชน์
หมายถึง ประโยชน์ต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
โดยทาเครื่ องหมาย  ในช่องระดับการประเมินของท่านตามเกณฑ์ต่อไปนี้
“5” หมายถึง เนื้อหาสาระของรู ปแบบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อความมีประโยชน์ต่อ
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ด้านการบกพร่ องทางสติ ปัญญา
ในระดับ มากทีส่ ุ ด
“4” หมายถึง เนื้ อหาสาระของรู ปแบบมี ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อความมีประโยชน์
ต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับใน มาก
“3” หมายถึง เนื้ อหาสาระของรู ปแบบมี ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อความมีประโยชน์
ต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ในระดับ ปานกลาง
“2” หมายถึง เนื้ อหาสาระของรู ปแบบมี ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อความมีประโยชน์
ต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ในระดับ น้ อย
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“1” หมายถึง

เนื้ อหาสาระของรู ปแบบมี ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อความมีประโยชน์
ต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิเศษ ด้านการบกพร่ องทางสติปัญญา
ในระดับ น้ อยทีส่ ุ ด
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงยิง่ ที่ให้ความ

อนุเคราะห์
ลาพึง ศรี มีชยั

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
1. หลักการของรู ปแบบ
1.1 หลักการพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรในองค์กร..................
1.2 หลักการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ของบุคลากรในองค์กร..................
1.3 หลักการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง..
1.4 หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง....
1.5 หลักความต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความยัง่ ยืนเป็ นระบบ.....................
1.6 หลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพปั ญหาและความต้องการ
เฉพาะที่........................................
1.7 หลักการด้านความเป็ นโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ ตามพ.ร.บ การ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.
2551.............................................
1.8 หลักการบริ หารโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษที่มีประสิ ทธิภาพ...
2. จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1

5

ประโยชน์
4 3 2
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2.1 เพื่อสร้างการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่ องทาง
สติปัญญา.....................................
2.2 เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายที่ของโรงเรี ยนเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้....................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
3. กลไกในการดาเนินงาน
3.1 ระบบบริหารงาน
3.1.1 จัดหน่วยงานและโครงสร้างที่
มีความเป็ นอิสระความคล่องตัวและ
เน้นการมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้.............
3.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่
เอื้อต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้...........................................
3.1.3 โรงเรี ยนแต่งตั้งคณะทางาน
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล
ช่วยเหลือ……………………….
3.2 รู ปแบบการบริ หาร
3.2.1 ระดับโรงเรียน
3.2.1.1 ศึกษา สภาพปัญหาและ
ความต้องการองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยน................................
3.2.1.2 ดาเนินการพัฒนาบุคลากร

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้.........
3.2.1.3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลแบบกัลยาณมิตร โดย
อาศัยคณะกรรมการฯ...................
3.2.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน
3.2.2.1 ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเองสู่
บริ หารมืออาชีพ..........................
3.2.2.2 สร้างความรู้สึกเป็ นเจ้าของ
และให้ทุกฝ่ ายความมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการ.........................
รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
3.2.2.3 สร้างความตระหนักในการ
เป็ นองค์กรแห่งกรเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของบุคลากรและคนในองค์กร.....
3.2.2.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุน
และอานวยความสะดวกในการ
พัฒนาสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้...........................................
3.2.2.5 สร้างขวัญกาลังใจแก่ครู และ
บุคลากรโดยให้ความสาคัญแก่
บุคลากรทุกฝ่ าย ทุกระดับภายใน
โรงเรี ยน.......................................
3.2.2.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ เช่นมีการแข่งขันในเชิง
รุ ก มีทศั นคติที่ดีต่อโรงเรี ยน มีความ
สามัคคี และมีเป้ าหมายหลักในด้าน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนฯ.......................
3.2.3 ระดับครู และบุคลากร

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1

5

ประโยชน์
4 3 2

1

81

3.2.3.1 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ครู
พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอน.......................
3.2.3.2 พัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ น
ทีม เช่ น ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากร
มี ก ารแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นถ่ า ยทอด
ข้อ มู ล ระหว่ า งกัน และด าเนิ น การ
นิ เ ท ศ ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ง า น อ ย่ า ง
ช่วยเหลือเกื้อกูล........

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
3.2.3.3 สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น ส่ งเสริ มให้ครู
และบุคลากรกระตือรื อร้นในการ
แสวงหาความรู ้ท้ งั ภายในและ
ภายนอกอย่างหลากหลาย สร้าง
บรรยากาศในการทดลอง ความคิด
และแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ฯ
....................................................
3.2.3.4 ดาเนินการจัดเก็บและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เช่น มีการจัดเก็บ
ความรู ้อย่างเป็ นระบบค้นหาได้ง่าย
และส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ฯ............
4. วิธีการดาเนินการ
4.1 ระดับโรงเรี ยน

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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4.1.1 สร้างความตระหนักและความ
ต้องการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ การเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้…………..
4.1.2 ร่ วมกันกาหนดวิสันทัศน์เพื่อ
มุ่งสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
.....................................................
4.1.3 พัฒนาครู และบุคลากรสู่ ความ
เป็ นมืออาชีพ................................
4.1.4 โรงเรี ยนจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนา เพื่อร่ วมกันกาหนด
ยุทธศาสตร์ การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้..........................................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
4.1.5 จัดให้มีคณะกรรมการดูแล
รับผิดชอบในด้านการพัฒนาการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
....................................................
4.1.6 โรงเรี ยนจัดให้มีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล การ
ดาเนินงานพัฒนาโรงเรี ยนสู่ การเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่ อง…………………….
4.2 ระดับผู้บริหาร
4.2.1 ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเองสู่ ความ
เป็ นมืออาชีพ...............................
4.2.2 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุน

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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และอานวยความสะดวก ในการ
พัฒนาโรงเรี ยนสู่ การเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้…………………..
4.2.3 ผูบ้ ริ หารสร้างความรู้สึกเป็ น
เข้าของและความมีส่วนร่ วมแก่ครู
และบุคลากร................................
4.2.4 สร้างความตระหนักให้
บุคลากรและคนในองค์กรให้เห็น
ความสาคัญ ของการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้.....................................
4.2.5 ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี...
4.3 ระดับครู และบุคลากร
4.3.1 ครู และบุคลากรพัฒนาตนเอง
สู่ ความเป็ นมืออาชีพ เช่น เป็ น
แบบอย่างที่ดีประพฤติ ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ฯ………..
รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
4.3.2 ครู มีความตระหนักใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้มี
ความรู ้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง………...........................
4.3.3 ครู พฒั นาการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นทีมกับเพื่อนครู และบุคลากร
....................................................
4.3.3 ครู สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้องค์ความรู้ที่ตนเองค้นพบ
หรื อพัฒนาขึ้น.............................

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1

5
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4.3.4 ครู พฒั นาตนเองให้เป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่
นักเรี ยน......................................
5. ประเมินรู ปแบบ
5.1 จัดให้มีการระบบการประเมิน
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้.....
5.2 ประเมินการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
.....................................................
5.3 ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลายเช่นประเมินจากการ
ประชุมสัมมนา การอบรมจาก
แผนพัฒนาฯ................................
5.4 นาผลการสะท้อนกลับจากการ
ประเมินโรงเรี ยนไปปรับปรุ งแก้ไข
และพัฒนาเพื่อให้โรงเรี ยนเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้.................

รายละเอียดเนือ้ หาสาระของรู ปแบบ
5.5 เผยแพร่ ผลการพัฒนาการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นที่
รับทราบของครู บุคลากร กรรมการ
โรงเรี ยนและชุมชนทราบ...........
6. เงื่อนไขความสาเร็จ
6.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และ
บุคลากร ต้องตระหนักและมี
ยุทธศาสตร์ที่ชดั เจนในการพัฒนา
โรงเรี ยนสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการ

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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เรี ยนรู้.........................................
6.2 มีแผนงานโครงการ โครงการใน
การพัฒนาสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้........................................
6.3 สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน......
6.4 การพัฒนาต้องมุ่งประโยชน์เพื่อ
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ.........................................
ถ้ าท่ านมีข้อเสนอแนะอืน่ ใดโปรดระบุ
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ขอได้รับความขอบคุณจาก
ผูว้ จิ ยั

ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ
เกิดวันที่
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงานในปัจจุบัน
สถานทีท่ างานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ลาพึง ศรี มีชยั
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ 2506
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนวัดบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยนวิมุตยารามพิทยากร กรุ งเทพมหานคร
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสยาม

