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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย 
 สถานการณ์ปัจจุบนั การจัดการศึกษาพิเศษได้ด าเนินการเพ่ือสนองเจตนารมณ์ พระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 
วรรคสอง ก  าหนดว่าการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมส่ามารถพ่ึงพา
ตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา     
ขั้ นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ      
โดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิได้รับส่ิงอ  านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาตามเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก  าหนดในกฎและกระทรวงศึกษาธิการ โดยก  าหนดวิธีการ
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอยูบ่นพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่าการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานเด็กทุกคน มีสิทธิท่ีได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดงัค ากลา่วท่ีวา่ “การศึกษาเพ่ือปวงชน” ครอบคลุมถึง
เด็กในชุมชนทุกคนรวมทั้งเด็กพิการด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
 จากสถิติข้อมูลคนพิการปี พ.ศ. 2558 มีจ  านวนคนพิการ 1,492,834 คน ซ่ึงได้รับการศึกษา      
จ  านวน 679,160 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และไมไ่ด้รับการศึกษา จ  านวน 813,674 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.50 ซ่ึงเป็นจ านวนคนพิการท่ีไม่ได้รับการศึกษาเป็นส่วนใหญ ่ และเม่ือศึกษา (กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ,2558) และจากข้อมูลการให้บริหารทางการศึกษาส าหรับคนพิการของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 มีจ  านวน
นกัเรียนพิการรวมทั้งส้ิน 288,835 คน จ  าแนกเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ  านวน 
5,524 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จ  านวน 8,111 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.80 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จ  านวน 19,912 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และ
นัก เ รียนท่ีมีความบกพ ร่องทางสติ ปัญญา  จ  านวน 255 ,288  คน คิด เ ป็นร้อยละ  88 .40 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  
 จากรายงานข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
จ  านวน 19 โรงเรียนมีเด็กนักเรียน รวมทั้ ง ส้ิน 7,479 คน จ  าแนกเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่อง                   
ทางสติปัญญา จ  านวน 5,555 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 เด็กบกพร่องทางการได้ยิน จ  านวน 310 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 4.14 เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 0.34            
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 เด็กบกพร่องทางการพูด จ  านวน          
5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 เด็กบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 
เด็กออทิสติก จ  านวน 1,180 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.77 และ เด็กพิการซ้อน จ  านวน 317 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.23 (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2559) จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มีเด็กพิการประเภทอ่ืนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเด็กออทิสติกและเด็กพิการซ้อนมีจ  านวนรองลงมาจากเดก็บกพร่องทาง
สติปัญญา ตามล าดับ การจัดการศึกษาให้แกเ่ด็กท่ีมีความผิดปกติทางร่างกาย อ ารมณ์ พฤติกรรม 
หรือสติปัญญา ต้องการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์          
จากการศึกษาอยา่งเต็มท่ีการจัดการศึกษาให้กบัการเด็กกลุ่มน้ี จึงต้องด าเนินการโดยครูท่ีได้รับการ
ฝึกฝนมาเป็นพิเศษมีเทคนิควิธีการสอนท่ีแตกต่างไปจากเด็กปกติการจัดเน้ือหาของหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัสภาพและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  เพ่ือพัฒนาให้เกิดมีศักยภาพสูงสุด เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา เป็นเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ
เม่ือวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้วปรากฏว่ามีสติปัญญาต ่ากว่าเด็กปกติทัว่ไป        
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ คือ 1. เด็กท่ีมี            
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบันอ้ย (เชาว์ปัญญา 50-70) เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา         
ท่ีเ รียนหนังสือได้ 2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (เชาว์ปัญญา 35-49)         
เป็นเด็กท่ีพอฝึกอบรมได้ 3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (เชาว์ปัญญา 20-34) 
เป็นเด็กท่ีต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม 4. เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก (เชาว์ปัญญาต ่ากว่า 20) เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีมีความจ ากดัเฉพาะด้านต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละได้รับการดูแล
อยา่งใกล้ชิด การให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การพัฒนาทางด้านต่างๆ      
จะน้อยกว่าเด็กปกติ ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญ  และค านึงถึงความรุนแรง ความบกพร่องของ          
เด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้แก่             
การเตรียมความพร้อมให้กิจกรรมหลากหลายแตกต่างกนัเร่ิมจากงา่ยๆไปหายาก การจัดนนัทนาการ
เป็นการท  าให้เด็กเกิดความสนุกสนานผ่อนคลายท  าให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้เด็ก
สามารถรู้กฎกติกาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  การปรับพฤติกรรม เช่น การให้แรง



3 
 

เสริม การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การให้รางวัลเป็นต้น เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กท่ีไมพึ่งประสงค์
เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้ การจักศิลปะบ  าบดั เป็นวิธีการบ  าบดัส่ิงท่ีเป็นจริงท่ีเกี่ยวกบัความคิด 
เด็กได้มีโอกาสสร้างสรรค์หรือกระท  าในส่ิงท่ีเขาคิดให้เป็นจริงหรือเป็นส่ิงท่ีมองเห็นและสัมผสัได้ 
ซ่ึงเป็นการพัฒนากล้ามเน้ือเล็กนอ้ยด้วย (ผดุง อารยะวิญญ, 2552) 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกอ่นวัยเรียน     
เป็นความพร้อมของเด็กทั้งในด้านความคิด ความจ า ร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็ก ความพร้อม
ของเด็กเป็นผู้สอนส าคัญในการเรียนระดับประถมศึกษาการพัฒนาการทกัษะของเด็กในระดับน้ี    
ควรเป็นทกัษะท่ีจ  าเป็นท่ีจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการเรียน เช่น การพัฒนากล้ามเน้ือมดัเล็ก 
กล้ามเน้ือมดัใหญ ่การฝึกให้นกัเรียนมีความสนใจบทเรียนนานข้ึน การฝึกความคิดความจ า ฝึกภาษา 
ฝึกพูด ระดับประถมศึกษาเนน้เกี่ยวกบัการอ่าน คณิตศาสตร์ ภาษา ส่วนวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
นั้นมีความส าคัญรองลงไป ในหลักสูตรแตกต่างไปจากหลักสูตรส าหรับเด็กปกติตลอดจนเอกสาร
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความสนใจและความสามารถของเด็ก ส่วนวิชาดนตรี และศิลปะ
ควรจัดให้เหมาะสมกบัเด็ก ระดับมธัยมศึกษาเนน้ความต้องการและความสามารถของเด็กเป็นส าคญั 
หากเด็กมีความสามารถในการเรียนเด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนวิชาท่ีเหมาะสม หากเด็กไมมี่
ความพร้อมควรให้เด็กได้เรียนในด้านอาชีพ และฝึกทกัษะท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต เพ่ือเตรียมเด็ก
ให้สามารถด ารงชีพในสังคมได้ ควรฝึกให้เด็กมีทักษะด้านการงานและอาชีพ การครองเรือน 
นนัทนาการ การดูแลสุขภาพ การด ารงชีวิตในชุมชน ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีความอดทนและพยายาม
อย่างมาก เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีระดับทางสติปัญญาต ่า มีความสามารถ       
ในการเรียนรู้นอ้ย และมกัจะมีความพิการซ ้าซ้อนด้วย เช่น ความบกพร่องทางร่างกาย ทางการพูด 
ออทิสติก สมาธิสั้น และปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ ท่ีครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจและแกไ้ขปัญหา 
เพราะเด็กสมาธิสั้นจะขาดความสามารถขาดความตั้ งใจ ขาดความสนใจต่อกิจกรรมอยา่งใดอย่าง
หน่ึงท่ีก  าลังกระท  าอยู ่เป็นความผิดปกติทางพฤติกรรม ซนมาก ไมมี่ระเบียบ วอกแวก มกัท  าอะไร
กอ่นคิด วู่วาม กา้วร้าว ซ่ึงลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ตามท่ีเด็กท่ีสนใจส่ิงหน่ึง
ได้ไม่นาน พูดมาก ไม่อยู่น่ิง นั่งไม่ติดท่ีจะท  าให้เด็กมีการรับรู้ต ่ ากว่าเ พ่ือนๆ ท  างานไม่เสร็จ             
และบางคร้ังยงักอ่กวนความสงบสุขภายในชั้นเรียนอีกด้วย ครูจึงจ  าเป็นต้องใช้หลักการสอนพิเศษ
กว่าเด็กปกติ โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล          
เน้นหลักสูตรท่ีปรับปรุงเน้ือหาง่ายและน้อยกว่าเด็กปกติมากเพ่ือให้เหมาะสมกบัความสามารถ         
ในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้ น ครูเน้นเน้ือหาทักษะพ้ืนฐานท่ีเด็กสามารถน า ไป ใช้
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ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การเข้าใจส่ือความหมาย การรู้จักค่าของตัวเลข ครูต้องพฒันาทกัษะการเรียนรู้
เพ่ือน  าไปสู่การเรียนร่วมในสังคมได้ เช่น การรู้จักปรับตัวให้เข้ากบัคนอ่ืนได้ ครูจะต้องมีเทคนิคการ
สอนเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการสร้างแรงจูงใจกอ่น หลังจากนั้นใช้เทคนิคการสอน
ซ ้ าๆ ทบทวนบ่อยๆ สอนง่ายๆ สั้ นๆ และสอนจากง่ายไปหายาก การสอนจะต้องไม่เคร่งเครียด         
ให้บรรยากาศ ผ่อนคลาย ดัดแปลงการสอนเป็นการเล่น การร้องเพลง การเล่านิทาน และการสอน
จะต้องสม  ่าเสมอเป็นประจ า (เบญจา ชลธาร์นนท,์ 2555) 
 ซ่ึงท  าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นล าดับแรก เน่ืองจากมีจ  านวนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
มากท่ีสุด จากการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ  าเป็นพิเศษจัดตั้ งแต่แรก เกิด                  
หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต ด้านการจัดการศึกษาท  าได้ไม่ครอบคลุม และขาด
ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ความยุ่งยากซับซ้อนของการจัดบริหารท  าให้การดูแลไม่ครบมิติ ขาดการ
ประสานงานระหว่างภาคส่วน ขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการศึกษาพิเศษรวมถึงความซับซ้อน     
ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ความยากล าบากในการเข้าถึงบริการของเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ประกอบกบัผู้บริหารและครูไมมี่ความรู้ทางการศึกษาพิเศษท่ีสอนเด็กท่ีความมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ครูขาดความรู้เร่ือง ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ          
ในด้านทกัษะพ้ืนฐานต่าง  ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียน (นพวรรณ ญานะนนท,์ 2558) ด้านบุคลากร ผู้บริหาร
ขาดประสบการณ์ในการบริหาร การจัดท  าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลยงัไมต่รงกบัลักษณะ
ของความพิการท่ีแท้จริงบุคลากรยงัขาดความรู้ทางด้านเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและบุคลากร          
มีการเปล่ียนบอ่ยท  าให้การท  างานไม่มีความต่อเน่ืองพร้อมทั้งขาดจิตวิทยาในการปรับพฤติกรรม         
เด็กด้านวัสดุอุปกรณ์ครูไมมี่ประสบการณ์ในการใช้ส่ืออุปกรณ์ท่ีถูกจัดมาให้ ส่ือส่วนใหญมี่ลักษณะ
คล้ายๆ กันไม่มีส่ือท่ีพัฒนากล้ามเน้ือมดัเล็ก มดัใหญข่องเด็กพิการส่ือวัสดุอุปกรณ์ไมเ่หมาะสมกับ
ห้องเรียน (สุจินต์ สว่างศรี, 2558) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาพิเศษจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยองค์ความรู้และทกัษะในเร่ืองกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ผู้บริหารโรงเรียนครูเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญท่ีสุดท่ีจะส่งผลตอ่
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การจัดท  ารูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา จะช่วยให้ผู้บริหารและครูมี
สมรรถนะ (Competencies) ท่ีส าคัญคือมีความรู้ลึกซ้ึงเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการจ  าเป็นพิ เศษ                
ด้ านการบกพร่องทางสติปัญญา การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน การท  า ง านเป็นทีม                        



5 
 

จึงมีความส าคัญ ต่อการเรียนรู้สูงสุดของนกัเรียน (ดารณี อุทยัรัตนกิจ และ คณะ 2546) จึงนับว่าเป็นกา้ว
ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย เพ่ือให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพทั่วถึงและเสมอภาคลดความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญาต้องเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน การปรับหลักสูตร 
การปรับเกณฑก์ารวัดประเมินผล และการใช้ส่ือนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งการเตรียมส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ  านวยความสะดวก เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเ อ้ือต่อนักเรียนท่ีบกพร่องในบริเวณโรงเรียนและ
ห้องเรียน (เกยูร วงศ์กอ้ม, 2548) 

การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนทั่วไปยังคงมีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ          
ตามความแตกต่างและความถนดัของแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการควรตั้ งอยู่
บนฐานของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม     
และประกอบกบัด้านความต้องการทางการเรียนรู้ และการพัฒนาการทางด้านต่างๆ โรงเรียนจ าเป็น
ต้องการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นของนักเรียนพิการ     
โดยจัดท  าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จะเป็นตัวก  าหนดวา่นกัเรียนพิการต้องได้รับการศึกษาและความช่วยเหลือ
จากบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ (Multidisplinary ) มาร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้วยความจ าเป็นข้างต้น ซ่ึงผู้วิจัย มีความคาดหวังว่าต้องพฒันาองค์กรให้เป็นองค์ก รแห่งการเรียนรู้ 
เ พ่ือให้โรงเรียนการศึกษาพิเศษมีหนา้ท่ีจัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียนแต่ละคนท่ีมีพ้ืนฐาน
ต่างกันและแต่ละคนจะต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัวเข้าหากนัและให้ทันโลกท่ีก  าลังเปล่ียนแปลงไป 
นกัเรียนแต่ละคนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีมากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยูก่บัการบริหารจัดการของโรงเ รียน
การศึกษาพิเศษเป็นส่ิงส าคัญ ดังนั้นรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบและวิธีการส าหรับ
นกัเรียนปกติโรงเรียนการศึกษาพิเศษจะต้องมีความพร้อมด้านต่างๆจ าเป็นต้องอาศัยผูมี้ความช านาญ
และประสบการณ์ เข้าร่วมมือกนัในลักษณะการระดมพลังนั้น คือ ทั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษต้อง
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นองค์กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใ่นตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบตั้ งแต่เร่ืองการจัดการเรียนการสอนให้กบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น โดยการอ่าน
อักษรเบรล์ล การจัดการเรียนการสอนให้กบับุคคลท่ีมีความบกพ ร่องทางการได้ยิน โดยการใช้     
ภาษามือ การจัดการศึกษาส าหรับให้กบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการพัฒนาทกัษะ
การส่ือความหมาย ทกัษะทางสังคม ทกัษะการด ารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนส าหรับบุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยการกระตุ้นพัฒนาการทางด้าน
กล้ามเน้ือท่ีมีความล าบากในการเคล่ือนไหว เพ่ือใหทุ้กคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้อันจะสง่ผลใหก้ารปฏิบติังานขององค์กรมีประสิทธิภาพ โดยความรู้น้ีเกดิข้ึนมาจาก
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ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในองค์กรและมีการแลกเปล่ียนเ รียนรู้ซ่ึงกนัและกนัตลอดเวลา 
(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2557) ทั้ ง น้ี การจัดการความรู้ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) นั้น หลักส าคัญท่ีต้องด าเนินการ คือ การทราบว่าองค์กรของเรานั้นมีอะไร
เป็นองค์ความรู้บ้าง ซ่ึงความรู้ในองค์กรจ  าแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ 1) ความรู้แบบชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น หนงัสือคู่มือ เอกสารและรายงานต่างๆท่ีท  าให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 2) ความรู้แบบ
ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ความ
ช านาญการเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่างๆ ซ่ึงถ่ายทอดในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรหรือส่ือสารให้
ผู้อ่ืนรับรู้ได้ยาก (ประพนธ์  ผาสุขยืด, 2547, 46) ประกอบกบัความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเป็นความรู้     
ท่ีมีอยู่ในเฉพาะบุคคลเฉพาะด้าน อาทิ เช่น การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความพิการซ้อน เช่น     
เด็กตาบอดและมีอาการหูหนวกร่วมด้วย (Deaf blind)เด็กหูหนวก และมีอาการทางสติปัญญา         
ร่วมด้วยและเด็กพิการทางร่างกายแขนขามีอาการทางสติปัญญาร่วมด้วยเป็นต้น มีความยุง่ยาก
ละเอียดซับซ้อนต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอยา่งย่ิง เพ่ือให้การจัดการความรู้ท่ีมีอยูใ่นตัวตน
ของบุคคลได้ถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นพลวัตการเรียนรู้ และเป็นการข้ามศาสตร์ความรู้กบั
บุคคลหลากหลายสาขาวิชาท่ีมีความรู้เกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษและร่วมกนัพัฒนาการศึกษาให้กบัเดก็
พิการได้สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็น โดยส่งเสริมและพัฒนาให้องคก์รมีความรู้เร่ืองการศึกษา
พิเศษอยา่งแทจ้ริงในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

ซ่ึง พะโยม ชิณวงศ์ กล่าวว่า รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการส าหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทยท่ีเหมาะสมส าหรับอนาคต พบว่า  (1) ความรอบรู้แห่งตน      
มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดเชิงระบบและทางอ้อมกบั แบบแผนความคิดอ่าน การมีวิสัยทศันร่์วม 
และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (2) แบบแผนความคิดอ่าน มีอิทธิพลทางตรงต่อ การคิดเชิงระบบและ
ทางอ้อม ได้แก ่ความรอบรู้แห่งตน การมีวิสัยทัศนร่์วม และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ( 3) การมี
วิสัยทศันร่์วม และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม มีอิทธิพลทางตรงต่อ การคิดเชิงระบบ (พะโยม ชิณวงศ์ , 2556) 
ซ่ึงจะเห็นว่าผลของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้สร้างผลกระทบในการเรียนรู้
ของนกัเรียนเป็นอันมาก ซ่ึงมีความแตกต่างกนักบั (ธีระ รูญเจริญ, 2550) ท่ีได้พัฒนารูปแบบกลไก
การขับเคล่ือนการน าไปสู่การปฏิบติัจริงของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ก  าหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบไว้ 6 องค์ประกอบด้วยกนัคือ 1) หลักการของรูปแบบ 2)  จุดมุ่งหมายของรูปแบบ            
3) ระบบกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ 5)  แนวทางการประเมินรูปแบบ             
6) เ ง่ือนไขของรูปแบบ และองค์ประกอบของรูปแบบของ ธีระ รูญเจริญ ยังมีควา มเหมาะสม
ใกล้เคียงกบั สมาน อัศวภูมิ กล่าวว่า องค์ประกอบรูปแบบท่ีดีการมีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ      
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คือ 1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2. ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ 3. ระบบงานและกลไก
ของรูปแบบ 4. วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 5. แนวทางประเมินรูปแบบ 6. ค าอธิบายประกอบรูปแบบ          
7. ระบุเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ (สมาน  อัศวภูมิ, 2550) ดังนั้น การบริหารโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ต้องอาศัยรูปแบบการบริหารตามแนวคิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของ ธีระ รูญเจริญ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการไปสู่การเป็นการองค์กรแห่ง
เรียนรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพราะองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ มีความละเอียดยุง่ยาก
ซับซ้อนมาก จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายต่อความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนในการท่ีจะพฒันาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวจ  าเป็นต้องพัฒนาทั้ งระดับตัวบุคคลและ           
ในระดับองค์กรโดยไม่แยกออกจากกัน เพราะทั้ งสองส่วนต่างช่วยสนับสนุนซ่ึงกันละกัน          
(Ubben et al, 2001) และยงัต้องเป็นการพฒันาองค์ประกอบท่ีสง่ผลให้โรงเรียนมีลักษณะเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารจึงเป็นผู้มีบทบาทท่ีส าคัญอยา่งย่ิง ดังท่ี วิโรจน ์สารรัตนะได้แสดงความเหน็
ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีผู้บริหารยุคใหมจ่ะต้องสร้างข้ึนอีกทั้งเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารต้องแสดง
ภาวะความเป็นผู้น  าในการจัดหาและแสวงหาโอกาสเพ่ือให้การเรียนรู้ใหมไ่ด้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
(วิโรจน ์สารรัตนะ, 2548) 

ดังนั้น จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ท  าให้ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบกพร่องทางสติปัญญา มีความจ าเป็นอยา่งย่ิง
ท่ีจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ทนักบัการสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาพิเศษท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยทั้ งเร่ืองเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลยี และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การบริหารจัดการ
องค์กรท่ีมีความคล่องตัว มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มีการคิดอยา่งสร้างสรรค์     
มีการแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือช่วยให้การท  างานร่วมกนัเป็นทีมประสบความส าเร็จ จึงต้องพัฒนาให้
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญาด าเนินงานรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอ ยู่ใน
หน่วยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารน ามาจัดเกบ็และเผยแพร่ทั้ งในส่วนของ
ความรู้ท่ียงัอยูใ่นตัวตน และความรู้ท่ีชัดแจ้ง เพ่ือให้ทุกคนพฒันาตนเองจากบุคคลสู่องค์กร เพ่ือน  าสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการวิจัยรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา จะช่วยส่งเสริมระดับความสามารถขององค์กรไปสู่
ความส าเร็จตามจุดหมายของการจัดการศึกษาพิเศษท่ีตั้ งไว้อยา่งแทจ้ริง 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก  าหนดค าถามในการวิจัยดังน้ี 
1. สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง       

ทางสติปัญญา มีองค์ประกอบเป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา        

ควรเป็นอยา่งไร 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา 

2. เพ่ือน  าเสนอรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง                   
ทางสติปัญญา 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ผู้วิจัยจึงได้ก  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้ังน้ี 

 1.4.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่กำรศึกษำ 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาพิเศษ จ  านวน 19 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านบกพร่องทางสติปัญญา จ  านวน 18 แห่ง เป็นผู้บริหาร 58 คน ครู 386 คน รวมขนาด
กลุ่มตัวอยา่ง 444 คน  

 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

  การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก  าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่ง                       
การเรียนรู้ เ พ่ือก  าหนดองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย เ พ่ือศึกษาหาตัวบ่งช้ีรวมการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยท  าการศึกษาวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกบัความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของนกัวิชาการต่าง  ๆประกอบด้วย 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) ธีระ รุญเจริญ (2550) นพวรรณ ญานะนนท ์ (2558) ดารณี อุทยัรัตนกิจ และ คณะ (2546) 
เกยูร วงศ์กอ้ม (2548) สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ (2555) วิโรจน ์สารรัตนะ (2544) สุรัฐ ศิลปะอนนัต์ (2542) 
วีรวุธ มาฆะศิรานนท ์(2545) วีระวฒัน ์ปันตินามยั (2544) ประพนธ์  ผาสุขยืด (2547,46) พะโยม ชิณวงศ์ (2556)                                    
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 ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก  าหนดองคป์ระกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี
1) ด้านองค์กร 1.1 โครงสร้างองค์กร 1.2 วิสัยทศันอ์งค์กร 1.3 วัฒนธรรมองค์กร 1.4 กลยุทธ์องค์กร 
2) ด้านภาวะผู้น  า 2.1 ผู้น  าการเปล่ียนแปลง 3) ด้านการเรียนรู้ คือ 3.1 ระดับการเรียนรู้ 3.2 ประเภท
การเรียนรู้ 3.3 วินยั 5 ประการ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.1 การแสวงหาความรู้ 4.2 การสร้างความรู้ 
4.3 การถ่ายโอนและการสร้างความรู้ 4.4 การจัดเกบ็ความรู้ และ 5. ด้านเทคโนโลยี 5.1 การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 
1.5 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

 1. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ หมายถึง โรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีจัดการศึกษาส าหรับ
นกัเรียนพิการ จ  านวน 46 โรงเรียน รับนกัเรียนท่ีมีความพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษทัว่ประเทศ 
สังกัดส านักบริหารงานศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
โรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือน หรือสุขภาพ และโรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องสติปัญญา  

2. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ด้ำนกำรบกพร่องทำงสติปัญญำ หมายถึง โรงเรียนเฉพาะ      
ความพิการท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในสังกดัส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซ่ึงเป็นการใช้ในการวิจัย ทั้งน้ีประกอบด้วย 19 โรงเรียน ดังน้ี 1. โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 
2. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 3. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 4. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล            
5. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 6. โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล  7. โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล     
8. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 9. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 10. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล     
11. โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 12. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 13. โรงเรียนกาฬสินธ์ุปัญญานุกูล 
14. โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม ่15. โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 16. โรงเรียน
ภูเกต็ปัญญานุกูล 17. โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 18. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา และ 19. โรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล (เป็นโรงเรียนท่ีทดลองใช้เคร่ืองมือ Try Out) 
 3. เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  หมายถึง เด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกายสังคม 
อารมณ์ ภาษาและสติปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ เม่ือวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว
ปรากฏว่ามีสติปัญญาต ่ากว่าเด็กปกติโดยทัว่ไป 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาแบง่ตามระดับความรุนแรงออกเป็น  4 ระดับคือ 
  1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับนอ้ย (เชาว์ปัญญา 50-70) เป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนหนงัสือได้ 
  2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง (เชาวปั์ญญา 35-49) เป็นเดก็
ท่ีพอฝึกอบรมได้ 
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  3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง  (เชาว์ปัญญา 20-34) เป็นเด็กท่ี
ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม 
  4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก  (เชาว์ปัญญาต ่ากว่า 20) 
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีความจ ากดัเฉพาะด้านต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์ละได้รับการดูแลอยา่งใกล้ชิด  

 4. องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ หมายถึง องค์กรท่ีสมาชิกสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
สามารถแสดงศักยภาพส าหรับสร้างผลงานท่ีต้องการ สามารถแสดงความคิดเหน็ใหมอ่ยา่งเสรี และ
สามารถแลกเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัหารือร่วมกนัสร้างความเป็นเลิศแกอ่งคก์ร ซ่ึงองค์กร
ประกอบการเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ 5 ด้าน คือ  1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู้น  า 3) ด้านการเรียนรู้ 
4) ด้านการจัดการความรู้ และ 5) ด้านเทคโนโลยี 

5. รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองของกรอบความคิดท่ีได้แสดงโครงสร้างทางความคิดท่ีได้
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของรูปแบบนั้นๆ 

6. กำรพฒันำรูปแบบ หมายถึง การสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์กรโดยการสังเคราะห์และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูน  ามาสร้างรูปแบบจ าลอง
ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร และพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้ งองค์กร โดยการ
วิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

7. รูปแบบองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  หมายถึง รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบ     
ในการด าเนินงาน เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย
องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ  1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู้น  า        
3) ด้านการเรียนรู้ 4) ด้านการจัดการความรู้ 5) ด้านเทคโนโลยี และแนวทางการบริหารจัดการไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1. หลักการของรูปแบบ   
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3. ระบบกลไกของรูปแบบ 4. วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ                     
5. แนวทางการประเมินของรูปแบบ และ 6. เง่ือนไขของรูปแบบ  
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลการวิจัยคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหาร

การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในบริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะการจัด
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

2. ผลการวิจัยท  าให้ได้แนวทางการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง
ทางสติปัญญา เพ่ือมุง่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

3. ผลการวิจัยคร้ังน้ีเป็นประโยชนอ์ยา่งย่ิงส าหรับผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ     
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา และหน่วยงานต้นสังกัดท่ีจะน าข้อมูลไปวางแผนและก  าหนด               
เป็นนโยบายในการบริหารโรงเรียน ด้านบกพร่องทางสติปัญญา ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้         
ซ่ึงจะส่งผลส าเร็จต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้ทนัยุคของการเปล่ียนแปลงในสังคม        
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge-Based Society) 

1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก  าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เ พ่ือก  าหนด
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย เ พ่ือศึกษาหาตัวบง่ช้ีรวมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
โดยท  าการศึกษาวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
นักวิชาการต่างๆ ประกอบด้วย Senge (2006) Marquardt & Reynolds (1994) Bennette & O’Brien 
(1994) Peqrn. et al (1995) Rosengarten (1995) Gephart & Marsick (1996) Pedler, Bur gone & 
Boydell (1997) Luthans (1998) Daft (1999) Kaiser (2000) Desimone, Werner & Harris (2002) และ 
Kontoghiorghes, Awbrey & Feurig (2003) ธีระ รุญเจริญ (2550)  นพวรรณ ญานะนนท์ ( 2558)              
ดารณี อุทยัรัตนกิจ และ คณะ (2546) เกยูร วงศ์กอ้ม (2548) สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ (2555) วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2544) สุรัฐ ศิลปะอนนัต์ (2542) วีรวุธ มาฆะศิรานนท ์(2545) วีระวัฒน ์ปันตินามยั (2544) 
ประพนธ์  ผาสุขยืด (2547,46) พะโยม ชิณวงศ์ (2556) ซ่ึงผู้วิจัยได้น  าแนวคิด ทฤษฎี ของนกัวิชาการ
ดังกล่าวมาสังเคราะห์ เ พ่ือหาองค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เ พ่ือน  ามาก  าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยและเพ่ือสร้างเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จากนั้นได้ท  าการสังเคราะห์  
ข้อมูลเพ่ือน  ามาสรุปเป็นรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงสามารถสร้างเป็นแผนภาพในการวิจัยได้ดังน้ี 
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1.8 สรุปกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู้น  า 
3) ด้านการเรียนรู้ 4) ด้านการจัดการความรู้ และ 5) ด้านเทคโนโลยี โดยประกอบด้วย แนวทางการ
บริหารจัดการไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบ 6 รูปแบบ คือ 1) หลักการของ
รูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ระบบกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ    
5) แนวทางการประเมินของรูปแบบ และ 6) เง่ือนไขของรูปแบบ เพ่ือน  าเป็นกลไกการขับเคล่ือน   
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  
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บทที่ 2 

 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

  

 ในการวิจัยเร่ือง รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง โดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
  1.1 การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
  1.2 หลักการในการจัดการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  
  1.3 ความหมายของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
  1.4 แนวทางด าเนินการจัดการศึกษาแกน่กัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
  1.5  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  1.6  คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

  ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   2.1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   2.2 ความเป็นมาขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   2.3 ขั้นตอนในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   2.4 กลยุทธ์ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   2.5 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ตอนท่ี 3 แนวคิดเกี่ยวกบัโรงเรียนด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   3.1 โรงเรียนในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ตัวบง่ช้ีลักษณะของโรงเรียนท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ตอนท่ี 4 แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบ 
   4.1 ความหมายของรูปแบบ 
   4.2 ประเภทของรูปแบบ 
   4.3 การพัฒนารูปแบบ 
  ตอนท่ี 5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 
 1.1 การจัดการศึกษาพเิศษในประเทศไทย 
  1.1.1 ประวัติการจัดการศึกษาพเิศษในประเทศไทย 
  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลหรือเด็กพิการในประเทศไทย เร่ิมเม่ือปี พ. ศ. 2484 โดยจัด
ในรูปแบบของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลกลุ่มน้ีมาอย่างต่อเน่ือง เ พ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพความต้องการพิเศษและสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เด็กพิเศษ แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังน้ี  
                 1. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  2. เด็กท่ีมีความบกพร่อง 
   3. เด็กยากจนและด้อยโอกาส 
 เด็กแต่ละกลุ่ม มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษเหมือนกนั แต่ด้วย
วิธีการท่ีแตกต่างกนั ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละกลุ่ม แต่ละคน ในบทความน้ีจะกล่าวถึง
ขอบเขตของ เด็ก พิ เศษ แต่ละก ลุ่มว่ า เ ป็นอย่า งไร เ พ่ื อให้ เ กิดความเข้ า ใจ ท่ีตรงกัน   
 1. เด็กที่มีความสามารถพเิศษ 
 เด็กกลุ่มน้ีมกัไมค่่อยได้รับการดูแลช่วยเหลืออยา่งจริงจัง เน่ืองจาก เรามกัคิดว่าพวกเขาเกง่
แล้ว สามารถเอาตัวรอดได้ บางคร้ังกลับไปเพ่ิมความกดดันให้มากย่ิงข้ึน เพราะคิดว่าพวกเขานา่จะ
ท  าได้มากกว่าท่ีเป็นอยูอี่กวิธีการเรียนรู้ในแบบปกติทัว่ไป กไ็มต่อบสนองความต้องการในเรียนรู้
ของเด็ก ท  าให้เกิดความเบ่ือหนา่ย ท  าให้ความสามารถพิเศษท่ีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงออกอยา่งเต็มศักยภาพ 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดังน้ี  
  1.1 เด็กท่ีมีระดับสติปัญญาสูง คือ กลุ่มเด็กท่ีมี ระดับสติปัญญา (IQ) ตั้ งแต่ 130 ข้ึนไป  
               1.2 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน อาจไมใ่ช่เด็กท่ีมีระดับสติปัญญาสูง แตมี่
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านโดดเด่นกว่า คนอ่ืนในวัยเดียวกัน อาจเป็นด้านคณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์ การใช้ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดง ฯลฯ   
  1.3 เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
 2. เด็กที่มีความบกพร่อง 
  มีการแบง่หลายแบบ ในท่ีน้ีจะยึดตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีแบง่ออกเป็น 9 
กลุ่ม ดังน้ี 
   2.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
   2.2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  2.3 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
  2.4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
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  2.5 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Deficiency)  
  2.6 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) 
  2.7 เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
  2.8 เด็กออทิสติก (รวมถึงความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้านอ่ืนๆ )  
  2.9 เด็กท่ีมีความพิการซ้อน 
 3. เด็กยากจนและด้อยโอกาส 
 คือเด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยท่ีจ  าเป็นในการเจริญเติบโตและ
การเรียนรู้ของเด็ก และรวมถึงกลุ่มเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เด็กเร่ร่อน 
เด็กถูกใช้แรงงาน เด็กต่างด้าว เป็นต้น เด็กกลุ่มต่างๆท่ีกล่าวถึง เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ควร
ได้รับการดูแลเพ่ิมเติมด้วยวิธีการพิเศษ ซ่ึงต่างไปจากวิธีการตามปกติ เพ่ือช่วยให้สามารถพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยูไ่ด้ เพ่ือให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีโอกาสทางการศึกษาท่ีเทา่เทียม และ
ได้รับการยอมรับในสังคม ปัจจุบนัน้ีการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในประเทศไทยด าเนินการใน
หลายรูปแบบดังน้ี 
  1. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เป็นศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention) ฟ้ืนฟู 
เตรียมความพร้อมเด็กพิการทุกประเภท เพ่ือการส่งต่อไปยงัโรงเรียนหรือสถานบริการท่ีเหมาะสม
กบัเด็ก อีกทั้งบริการวิชาการ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนๆ ซ่ึงมีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
จ  านวน 13 แห่ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจังหวดัจ  านวน 63 แห่ง ครบทุกจังหวัดทัว่ประเทศ และมี
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภฏัอีก 6 แห่งอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ 
 2. โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ เป็นโรงเรียนส าหรับบริการแกเ่ด็กพิการค่อนข้าง
รุนแรงไม่สามารถไปเรียนกบัเด็กทั่วไปได้ ซ่ึงมีโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการของรัฐ 
จ  านวน 46 แห่ง (โรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จ  านวน 21 แห่ง โรงเรียน
ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาจ านวน 19 แห่ง โรงเรียนส าหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพ จ  านวน 4 แห่ง และโรงเรียนสอนคนตาบอด 2 แห่ง ) นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษาของ
เอกชนให้บริการอีกมากกว่า 10 แห่ง 
 3. โรงเรียนจัดการเรียนร่วม เป็นโรงเรียนปกติทัว่ไปในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
ท่ีจัดให้เด็กพิการมีโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กทั่วไป ซ่ึงได้ด  าเนินมาหลายปีแล้วและพัฒนาให้เป็น
รูปแบบมากย่ิงข้ึน ภายใต้โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมซ่ึงได้ด  าเนินการมาตั้ งตั้ งแต่ปี
การศึกษา 2547 จ านวน 390 โรงเรียน ปีการศึกษา 2548 จ านวน 2,000 โรงเรียน ซ่ึงมีแนวโนม้จ  า
ด าเนินการให้มีโรงเรียนจัดการเรียนร่วมท่ีเข้มแข็งให้ครบทุกต าบล เพ่ือบริการทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการให้ทัว่และมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
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 4. การศึกษานอกระบบเพ่ือคนพิการ มีหลักสูตรสายสามัญเรียนร่วม โดยศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนทุกจังหวัดเปิดสอน และหลักสูตรสายอาชีพ นอกจากนั้นยงัมีสมาคมมูลนิธิ 
หนว่ยงานเอกชนเข้าร่วมจัด หรืออาสาสมคัรไปสอนท่ีบา้น ส าหรับผู้พิการท่ีไมส่ามารถ เดินทางไป
เรียนได้ 
 5. การอาชีวะศึกษา สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ กจ็ัดให้คนพิการได้เลือกเรียนร่วมกบัคนทัว่ไปตามสาขาท่ี
ตนสนใจอยา่งกว้างขวาง 
 6. การอุดมศึกษา สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จัดให้บริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งแบบเฉพาะความพิการท่ีวิทยาลัย
ราชสุดา ( มหาวิทยาลัยมหิดล) และแบบเรียนร่วมในหลายสถาบนัอยา่งกว้างขวางทัว่ทุกภูมิภาคใน
ประเทศ 
 1.1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพเิศษในประเทศไทย 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก  าหนดวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเดก็พิเศษใน
ประเทศไทย ดังน้ี 
  1.เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาตามสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิท่ีจะได้รับการศึกษาตาม
ควรแกอ่ัตภาพ 
  2.เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพได้ เพ่ือมิให้เป็นภาระแกส่ังคม  
                     3.เ พ่ือให้สามารถท  างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปกติอยา่งมี
ความสุข 
  4.มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของประเทศ   
 1.1.3 นโยบายการจัดการศึกษาพเิศษในประเทศไทย 
 นโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้แกบุ่คคลท่ีมีความบกพร่องจากร่างกาย 
และปัญญา หรือบุคคลท่ี “พิการ” มีวิวัฒนาการ ดังน้ี 
  1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520  
 ได้ก  าหนดเป็นนโยบายว่า “รัฐพึงจัดและสนบัสนุนผู้ยากไร้ ผู้มีความผิดปกติทางจิตใจหรือ
สังคมผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษา” ด้านมาตรการระบุไว้ว่า “รัฐพึงจัดทุน ปัจจัย หรือวิธีการอ่ืน
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้มีความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ หรือสังคม ผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษาให้ไดรั้บ
การศึกษาตามควรแกค่วามสามารถและสติปัญญา  
  2. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560-2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท  าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ .ศ . 2560  –  2564)  ส าห รับเ ป็นเค ร่ือง มือในการก  ากับทิศทางการปฏิบัติ ง านข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หนว่ยงานในสังกดั โดยได้นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
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พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกบัผู้เรียนได้
อย่างมีความสอดคล้องกบัทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซ่ึงได้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกบัวิสัยทศัน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมัน่คง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหาร
จัดการภาครัฐ ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
  3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัน้ีเป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการขับเคล่ือนภายใต้
วิสัยทศันค์นไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุข 
สอดคล้องกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 1.1.4 รูปแบบการจัดการศึกษาพเิศษในประเทศไทย 
 การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย อาจท  าได้ 2 รูปแบบ คือ  
  1. การเรียนร่วม 
   2. การจัดตั้ งโรงเรียนพิเศษ 
1. การเรียนร่วม 
 เป็นการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกบัเด็กปกติ อาจท  าได้ 2 ลักษณะ คือ  
 1) เรียนร่วมชั้นเดียวกนักบัเด็กปกติ ซ่ึงอาจท  าได้ 2 ลักษณะ คือ  
   (1) เรียนร่วมชั้นเดียวกบัเด็กปกติเต็มเวลา ดังน้ี 
   -ให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติทุกวิชา ทุกชั่วโมง โดยไม่ได้รับการ
บริการพิเศษ 
    -ให้เด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติทุกวิชา ทุกชั่วโมง และรับบริการสอน
ซ่อมเสริม 
   -ให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติทุกวิชา ทุกชั่วโมง และรับบริการ
เพ่ิมเติมจากห้องเสริมวิชาการ 
  (2) เรียนร่วมชั้นเดียวกบัเด็กปกติในบางวิชา บางเวลา  
 2) เรียนร่วมโรงเรียนเดียวกบัเด็กปกติ อาจท  าได้ดังน้ี  
   (1) จัดชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กพิการประเภทเดียวกนัจะถูกจัดใหเ้รียนในชั้น
เดียวกันในโรงเรียนส าหรับเด็กปกติ และเด็กจะเรียนอยู่ในชั้ นท่ีจัดให้น้ีทุกวิชา ทุกชั่วโมง   
              (2) จัดอาคารเฉพาะส าหรับเด็กพิการ เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ 
อาคารตั้ งอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงเรียนเด็กปกติ อาจรับเด็กพิการหลายประเภทกไ็ด้  
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2. การจัดต้ังโรงเรียนพเิศษ 
 เป็นการจัดตั้ งโรงเรียนส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทโดยเฉพาะ โรงเรียน 1 แห่ง รับเด็ก
พิการประเภทเดียว การจัดตั้ งโรงเรียนในลักษณะดังกล่าว จะท  าเม่ือไม่สามารถจัดการศึกษาใน
ลักษณะการเรียนร่วมได้ โรงเรียนประเภทน้ีควรเป็นโรงเรียนประจ า เพราะให้บริการแกเ่ด็กท่ีมี
ภูมิล  าเนาอยูห่่างไกลจากโรงเรียน 
ศูนย์การศึกษาแห่ชาติของประเทศไทย ได้ก  าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย      
ในแง่ของการจัดการ 4 ประการ คือ  
 1.จัดในรูปแบบของโรงเรียนพิเศษ เป็นโรงเรียนท่ีจัดเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีต้องการพิเศษ
ในด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ เด็กเหล่าน้ีไมส่ามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนศรีสังวาลย ์โรงเรียนราชานุกูล และ
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร เป็นต้น 
 2. จัดในรูปชั้ นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นการจัดชั้ นเรียนพิเศษส าหรับเด็กพิเศษ          
ในโรงเรียนปกติ มกัเป็นโรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการจัดชั้นพิเศษส าหรับ   
เด็กเรียนช้า ในบางโรงเรียนอาจมีครูจากกระทรวงศึกษาธิการไปช่วยสอน คือ โรงเรียนพญาไท 
โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนดาราคาม โรงเรี ยนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนวัดหงส์รัตนา                  
โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนพิบูลยป์ระชาสรรค์ และโรงเรียนวัดทศันารุณสุนทรีการาม เป็นต้น 
 3. จัดในรูปโครงการเรียนร่วมฝนโรงเรียนปกติ เพ่ือให้เด็กตาบอดเรียนร่วมกบัเด็กปกติ       
เพ่ือเด็กพิเศษเหล่าน้ีจะไดค้ลุกคลีกบัเด็กปกติ คือ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน ์โรงเรียนอนุบาลวัดนาง
นอง โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไท โรงเรียนวัดชิโนรส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ
โรงเรียนวัดสังเวช เป็นต้น  
 4. จัดในรูปส่งครูพิเศษไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ท่ีมีเด็กพิเศษเรียนอยู ่ โดยจัดทั้งในส่วน
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และตามโรงพยาบาลต่างๆ  
 1.1.5 ประเภทของการศึกษาพเิศษในประเทศไทย  
     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ก  าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของค นพิการ         
ทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ได้จ  าแนกเป็น 9 ประเภทดังน้ี 
 1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
  2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
 4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 
 5. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 7. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
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 8. บุคคลออทิสติก  
 9. บุคคลพิการซ้อน 
 1.1.6 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาพเิศษ  
 กองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการโดยตรง ดังน้ี 
 1. จัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ 
  ประสานงานและสนบัสนุนเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ในการขยายและพัฒนาการศึกษาให้กบั
เด็กพิการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ในปี พ.ศ.2528 กองการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาพิเศษ ดังน้ี  
 - บริหารสถานศึกษาท่ีจัดส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ จ  านวน 11 แห่ง  
 - บริหารสถานศึกษาท่ีจัดร่วมกบัมูลนิธิและกรมประชาสงเคราะห์ 7 แห่ง 
 - จัดการศึกษาส าหรับคนพิการเป็นชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ 15 แห่ง 
 - จัดให้นกัเรียนพิการเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติในชั้นเรียน 13 แห่ง 
 - นกัเรียนพิการท่ีได้รับการศึกษาพิเศษ จ  านวน 3,633 คน  
 2. หลักการบริหารการศึกษาส าหรับคนพิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอหลักการบริหารการศึกษาส าหรับคน
พิการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังน้ี 
 มีเอกภาพในการบริหารทั้งในด้านก  าหนดนโยบายและแผนการจัดสรรทรัพยากรและด้านบุคลากร
ทางการศึกษา พิเศษ และเป็นเอกภาพกบัการจัดการศึกษาระดับเดียวกนั 
 - ใช้ทรัพยากร เพ่ือการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 - เพ่ิมโอกาสและให้ความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาแกค่นพิการ  
              - ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  
              - ส่งเริมให้คนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาเช่นเดียวกบัคนปกติ   
(อ้างอิงจากเว็บไซด์ คลังความรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
https://www.sites.google.com) 
 1.2 หลักการในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพเิศษ  

 การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยอยูบ่นรากฐานของปรัชญา 
ดังต่อไปน้ี  
  1. ทุกคนมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการท่ีจะได้รับบริการทางการศึกษา ไมว่่าจะเป็น
คนพิการหรือคนปกติ เม่ือรัฐจัดการศึกษาให้แกน่กัเรียนปกติแล้วกค็วรจัดการศึกษาให้แกน่กัเรียนท่ี
มีความต้องการพิเศษด้วย หากนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรม

https://www.sites.google.com/
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การศึกษาท่ีรัฐจัดให้นักเรียนปกติได้ ก ็จะเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะจัดการศึกษาให้สนองต่อความ
ต้องการของนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
  2. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ควรได้รับการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับ              
การบ  าบัดการฟ้ืนฟูสรรถภาพทุกด้านโดยเร็วท่ีสุด ในทันทีท่ีทราบว่า เด็กมีความต้องการพิเศษ       
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านถึงขีดสุด 
  3. การจัดการศึกษาพิเศษควรค านึงถึงการอยูร่่วมกนัในสังคมกบัคนปกติได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนนกัเรียนเหล่าน้ีจึงควรให้ได้เรียนร่วมกบันกัเรียนปกติมากท่ีสุดเท่า     
ท่ีจะท  าได้ เว้นแต่นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษนั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพร่องในขั้ น
รุนแรงจนไมอ่าจเรียนร่วมได้ อยา่งไรกต็าม ให้นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้สัมผัสกบัสังคม
ปกติด้วย 
  4. การจัดการศึกษาพิเศษ ต้องปรับให้เหมาะสมกบัสภาพความเสียเปรียบของ
นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท โดยใช้แนวการศึกษาของเด็กปกติ  
  5. การศึกษาพิเศษและการฟ้ืนฟูบ  าบัดทุกด้าน ควรจัดเป็นโปรแกรมให้เป็น
รายบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอยา่ง อาจจัดเป็นกลุม่เลก็ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องหรือมีความต้องการคล้ายคลึงกนัและอยูใ่นระดับความสามารถท่ีใกล้เคียง  
  6 . การจัดโปรแกรมการสอนนักเ รียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ควรเน้นท่ี
ความสามารถ ของนกัเรียน และให้นกัเรียนมีโอกาสได้ประสบความส าเร็จมากกว่าท่ีค  านึง ถึงความ
พิการหรือความบกพร่อง เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจว่า แม้ตนจะมีความบกพร่อง แต่ก ็ยังมี
ความสามารถเทา่กบัหรือดีกว่าคนปกติ ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนสามารถปรับตัวได้ดีข้ึน 
  7. การจัดการศึกษาพิเศษ ควรมุ่งให้รักเรียนมีความเข้าใจยอมรับตนเอง มีความ
เช่ือมัน่มีสัจจะแห่งตน และมุง่ให้ช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

  8. การจัดการศึกษาพิเศษ ควรจัดท  าอยา่งต่อเน่ือง ขาดตอนไมไ่ด้ และควรเนน้ถึง
เร่ืองอาชีพด้วย 

 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือ โรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือ สถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะทั้ง               
ในลักษณะอยูป่ระจ าและไปกลับ และรับบริการท่ีบา้น การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
หมวดท่ี 1 สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังน้ี 

1. ได้รับการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พร้อมทั้ งได้รับเทคโนโลยี ส่ิงอ  านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 



22 
 

2. เ ลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา  ระบบและ รูปแบบโดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 

3. ได้รับการศึกษามีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ งการจัดการ
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทแต่ละบุคคล  
 มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท  าแผนการจัดการศึกษ าเฉพาะบุคคลโดยให้
สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแบบการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก  าหนดในประกาศกระทรวง 
 สถานศึกษาในทุกสังกดัและศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษา ส าหรับคน
พิการทั้ งในระบบ นอกระบบ และความอัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ งการเรียนร่วม การ
จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาการศึกษาในการ
ด ารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็น การฝึกอบรมหรือบริการอ่ืนใด 
 ให้สถานศึกษาทุกสังกดัจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนบัสนุน การเรียนการสอน ตลอดจน
บริการเทคโนโลยี ส่ิงอ  านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชนไ์ด้ 
 ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกดั มีหนา้ท่ีรับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือ
จ านวนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการก  าหนด 
 สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรั่บคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไมเ่ป็นธรรม
ตามกฎหมาย 
 ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความ
ร่วมมือจากชุมชนหรือนกัวิชาชีพ เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือบริการทางการศึกษา
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ (ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ,2551)  
 1.3 ความหมายของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ก  าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 ซ่ึงจ  าแนกเป็น 9 ประเภทดังน้ี 
 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก ่บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นตั้ งแต่ระดับเล็กนอ้ย
จนถึงบอดสนิท ซ่ึงแบง่เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
  1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการมองเห็นมาก จนต้องใช้ส่ือสัมผัสและ
ส่ือเสียง หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเม่ือแกไ้ขแล้ว อยูใ่นระดับ 6 ส่วน (6/60) หรือ 20 
ส่วน 200 (20/70) จนถึงไมส่ามารถรับรู้แสง 
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  1.2 คนเลือนราง หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยงัสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์
ขยายใหญด่้วยอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก หากวัดความ
ชัดเจนของสายตาข้างดีมีการแกไ้ขแล้วอยูใ่นระดับ 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70) 
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก ่บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินตั้ งแต่ระดับหูตึง
นอ้ยจนถึง หูหนวก ซ่ึงแบง่เป็น 2 ประเภทดังน้ี 
  2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไมส่ามารถเข้าใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินไมว่่าจะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟัง ซ่ึงโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการ
สูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป 
  2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการได้ยินเหลืออยูเ่พียงพอท่ีจะได้ยินการพู ดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองชว่ยฟัง ซ่ึงหากตรวจวดัการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินนอ้ย
กว่า 90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล 
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก ่บุคคลท่ีมีความจ ากดัท่ีชัดเจนในการปฏิบติั
ตน (Functioning) ในปัจจุบนั ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ีย
อยา่งมีวินยัส าคัญร่วมกบัความจ ากดัของทกัษะการปรับตัวอีกอยา่งนอ้ย 10 ลักษณะ ได้แก ่การส่ือ
ความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบา้น ทกัษะทางสังคม/การมีปฏิสมัพันธ์กบัผูอ่ื้น การ
รู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตัวเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
ท  างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ทั้งน้ีได้แสดงอาการดังกลา่วกอ่น
อายุ 18 ปี 
 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ซ่ึงเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
  4.1 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว ได้แก่ บุคคลท่ีมี
อวัยวะไมส่มส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเน้ือผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหวความ
บกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก การไม่
สมประกอบมาแต่ก  าเนิด อุบติัเหตุและโรคติดต่อ 
  4.2 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก ่บุคคลท่ีมีความเจ็บป่วยเร้ือรังหรือ
โรคประจ าตัวซ่ึงจ  าเป็นต้องได้รับการรักษาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซ่ึงมีผลท  า
ให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ  
 5. บุคคลที่มีการบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก ่บุคคลท่ีมีความผิดปกติในการท  างานของ
สมองบางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ ท่ีอาจเกิดข้ึนเฉพาะความสามารถดา้น
ใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซ่ึงไมส่ามารถเรียนรู้ในด้านท่ี
บกพร่องได้ ทั้งท่ีมีสติปัญญาปกติ 
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 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพดูและภาษา ได้แก ่บุคคลท่ีมีความบกพร่องในการเปลง่
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วละจงัหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลท่ีมีความบกพร่อง ใน
เร่ืองความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึง
อาจเกี่ยวกบัรูปแบบ เน้ือหาและหนา้ท่ีของภาษา 
 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก ่บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ไปจากปกติเป็นอยา่งมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรค
จิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเส่ือม เป็นต้น 
 8. บุคคลออทิสติก ได้แก ่บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการท  างานของสมองบางส่วน     
ซ่ึงส่งผลต่อความบกพร่องทางพฒันาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมี
ข้อจ  ากดัด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากดัเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบ
ได้กอ่นอายุ 30 เดือน 
  9. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลท่ีมีสภาพการบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหน่ึง
ประเภทในบุคคลเดียวกนั 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บริการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ         
ทั้ง 3 ระบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย มีข้อมูลของการให้บริการทางการศึกษา ดังน้ี 
 1. โรงเรียนเฉพาะความพิการ จ  านวน 46 โรง ใน 37 จังหวัด รับนกัเรียนพิการท่ีมีความพิการ
ในวัยเรียนทั่วประเทศ เข้าเรียนแบบประจ า และไปกลับ ในทุกช่วงชั้ น (ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย) แบง่เป็น 4 ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ 
  1.1 โรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จ  านวน 21 โรง ใน 19 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
  1.2 โรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ  านวน 19 โรง ใน 19 จังหวัด
จัดการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
  1.3 โรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ  านวน 2 โรง ใน 2 จังหวดั                  
จัดการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
  1.4 โรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือ
สุขภาพ จ  านวน 4 โรง ใน 4 จังหวัด จัดการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
 2. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จ  านวน 77 แห่ง ใน 77 จังหวัด แบง่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
     2.1 ศูนยก์ารศึกพิเศษ เขตการศึกษา จ  านวน 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
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      2.2 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด จ  านวน 64 แห่ง ใน 64 จังหวัด  
 โดยมีการให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แบบหมุนเวียน 
(ประจ าและไป-กลับ) ส าหรับคนพิการทางกาศึกษาทั้ ง 9 ประเภท ตั้ งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ       
ความพิการ ในรูปแบบ ท่ีหลากหลาย อาทิ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI) 
ด้วยการให้บริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และให้บริการท่ีบา้นในรูปแบบการปรับบา้นเป็นห้องเรียน
เปล่ียนพ่อแมเ่ป็นครูท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษสาขาอ าเภอ ท่ีศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีโรงเรียน
ทั่วไปท่ีจัดการเรียนร่วม และท่ีโรงพยาบาล กรณีเด็กเจ็บป่วยเร้ือรัง เ พ่ือเตรียมความพร้อมและ
ประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาตามล าดับ รวมทั้งการให้บริการองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถบริการทางการศึกษาส าหรับเ ด็กท่ีมี
ความต้องการจ  าเป็นพิเศษ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
 3. การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์           
และในโรงเรียนทัว่ไป สังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาลปี     
พ.ศ. 2542 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นปี “เด็กพิการทุกคน ท่ีอยากเรียนต้องได้เรียน” 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2552) 
 1.4 แนวทางด าเนินการจัดการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความต้องการพเิศษ ดังนี้ 

 1. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบติังานในการ
จัดการเรียนร่วม 
   2. ให้นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนในการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน 
   3. จัดการแต่งตั้ งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษ 

  4. การวางแผน ประชุม ก  าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนร่วม ช้ีแจงบุคลากรทั้ง
ระบบในโรงเรียน และชุมชน 
   5. จัดอบรมบุคลากรให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  

  6. จัดหาส่ือ ส่ิงอ  านวยความสะดวก ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
   7. สร้างขวัญและก  าลังใจแกค่รูในการสอนนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

  8. ประสานงานความร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และ
หนว่ยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแล ช่วยเหลือ สนบัสนุนในการจัดการศึกษาให้กบันักเรียน
ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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  9. นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพนกัเรียน และผลการด าเนินการจัดการเรียน
ร่วมของโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  10. ส่งเสริมการวินิจฉัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 2. บทบาทหน้าที่ของครูการศึกษาพเิศษ 

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเ ร่ืองกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน            
ในการจัดการศึกษาพิเศษ 

  2. ร่วมประชุม วางแผน ช้ีแนวทางในการจัดการเรียนร่วมแกผู่้เกี่ยวข้อง ครูผู้สอน
เด็กปกติ ผู้ปกครองนักเรียนปกติ ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษนักเรียนปกติ และ
นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

  3. ให้ค  าแนะน าแก่บุคลากรในโรงเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

  4. จัดการคัดกรองและประเมินความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  

  5. ประชุมครูผู้สอน ผู้ปกครอง นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง     
ในการจัดท  าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

  6. จัดหา ผลิตส่ือ ส่ิงอ  านวยความสะดวก ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ สอนเสริมให้แกน่กัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  

  7. ประสานงานความร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และ
หนว่ยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแล ช่วยเหลือ สนบัสนุนในการจัดการศึกษาให้กบันักเรียน
ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

   8. รายงานผลการพัฒนานกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ และผลการด าเนินการจัด
การศึกษาพิเศษของโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อผู้บริหารโรงเรียนและส านกัการศึกษา  

 3. บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1. ให้ความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอนและ
บริการเทคโนโลยี ส่ิงอ  านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือต่างๆ ทางการศึกษาเพ่ือให้
นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชนไ์ด้  

  2. มีทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ และให้ความเมตตาในฐานะเป็น
นกัเรียนในความรับผิดชอบของตนเอง  



27 
 

  3. สนบัสนุน ช่วยดูแล และประสานความร่วมมือกบัชุมชนหรือนกัวิชาชีพเพ่ือให้
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาหรือบริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้อ งกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  

 4. บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง 
   1. มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของลูก และแนวทางในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

  2. ประชุมเข้าเรียนกบัโรงเรียน ครูผู้สอนเด็กปกติ และครูการศึกษาพิเศษในการ
จัดท  าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

  3. การช่วยเหลือดูแลนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษตามค าแนะน าของครูผู้สอน 
และครูการศึกษาพิเศษ 

  4. จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงอ  านวยความสะดวก ปรับสภาพแวดล้อมท่ีบา้นให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  

  5. ประสานงานความร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และ
หนว่ยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลช่วยเหลือ สนบัสนุนในการจัดการศึกษาให้กบันักเรียน
ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
   6. รายงานผลการพัฒนานกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีบา้นต่อครูผู้สอน  

 1.5 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  

  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์ ภาษาและสติปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ เม่ือวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว
ปรากฏว่ามีสติปัญญาต ่ากว่าเด็กปกติโดยทัว่ไป  

 1.5.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ คือ 

  1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย (เชาว์ปัญญา 50 -70) เป็นเด็กท่ีมี   
ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนหนงัสือได้ 
  2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (เชาว์ปัญญา 35-49) เป็นเด็ก      
ท่ีพอฝึกอบรมได้ 
  3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (เชาว์ปัญญา20-34) เป็นเด็กท่ีต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม 
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  4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก  (เชาว์ปัญญาต ่ ากว่า 20)          
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีความจ ากดัเฉพาะด้านต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์ละได้รับการดูแลอยา่งใกล้ชิด  

 1.5.2 การให้ความช่วยเหลือ 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาการพัฒนาทางด้านต่างๆจะน้อยกว่าเด็กปกติ 
ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงความรุนแรงของความบกพร่องของเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือ
เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้แก  ่
   1. การเตรียมความพร้อมให้กิจกรรมหลากหลายแตกต่างกนัเร่ิมจากง่ายๆไปหายาก 
   2. การจัดนนัทนาการเป็นการท  าให้เด็กเกิดความสนุกสนานผ่อนคลายท  าให้เกิด
ประโยชนต์่อการพัฒนาการให้เด็กสามารถรู้กฎกติกาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
   3. การปรับพฤติกรรม เช่น การให้แรงเสริม การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การให้รางวัล
เป็นต้น เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กท่ีไมพึ่งประสงค์เป็นพฤติกรรมท่ีพึ งประสงค์ได้ 
   4. การจักศิลปะบ  าบดั เป็นวิธีการบ  าบดัส่ิงท่ีเป็นจริงท่ีเกี่ยวกับความคิด เด็กได้มี
โอกาสสร้างสรรค์หรือกระท  าในส่ิงท่ีเขาคิดให้เป็นจริงหรือเป็นส่ิงท่ีมองเห็นและสัมผัสได้ ซ่ึงเป็น
การพัฒนากล้ามเน้ือเล็กนอ้ยด้วย 

 1.5.3 การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากับเด็กปกติ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกบัความสามารถของเด็กๆแต่ละคนซ่ึงเดก็
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนและฝึกอบรมได้นั้นควรจัดดังน้ี 
  1. ระดับกอ่นประถมศึกษา ครูควรแนะน าพ่อแมแ่ละสมาชิกในครอบครัวให้ความรัก
เอาใจใส่ และเล้ียงดูอยา่งอบอุน่ เช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป ถ้ามีชั้นกอ่นประถมศึกษาใกล้บา้นควรใหเ้ดก็
ได้เข้าชั้นกอ่นประถมศึกษากอ่น ท่ีจะไปโรงเรียนปกติ 
  2. ระดับประถมศึกษา แนะน าผู้ปกครองให้สอนเด็กท่ีบา้น สอนเกี่ยวกบัตัวเอง เช่น ช่ือ  
สกุล อายุ พ่อแม ่ท่ีอยู ่การช่วยเหลือตัวเอง สอนมารยาทท่ีจ  าเป็นในสังคมในชุมชน การไหว้ การ
กล่าวค าขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น 
  3. ระดับมธัยมศึกษา เม่ือได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพอยา่งเพียงพอสามารถประกอบ 
อาชีพ และอยูใ่นสังคมได้ บุคคลกลุ่มน้ี ต้องการดูแลและเอาใจใส่รวมทั้งต้องการค าแนะน า ปรึกษา 
จากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
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 1.5.4 การประเมินผล  

  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ซ่ึงมีเชาว์ปัญญา 50-70 การประเมินผล
ควรเป็นไปตามรายละเอียดท่ีก  าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนกัเรียนแต่ละคนควรมี
การประเมินผลจุดมุง่หมายระยะยาว เพ่ือปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนกัเรียนแต่ละคน
ให้เหมาะสม ในการประเมินผลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรมีการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัตัวเด็กให้มากท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัจุดประสงค์ท่ีก  าหนดไว้มนแผนการ
ต่างๆมากนอ้ยเพียงใดและควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ใดบา้ง  
  ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกอบรมได้ ซ่ึงมีเชาว์ปัญญา 35-49             
การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกบัแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยก  าหนดจุดมุง่หมายทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว การประเมินจะต้องเป็นไปตามจุดมุง่หมายเหลา่นั้น จุดมุง่หมายระยะสั้นควรมีการ
ประเมินทุกระยะ เช่น ทุกเดือน หรือทุกสามเดือน จุดมุง่หมายระยะยาว ประเมินอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง
และในการประเมินแต่ละคร้ังต้องมีข้อมูลครบถ้วน (กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2535) 
 1.6 คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 

        คุณลักษณะของผู้บริหารท่ีดี จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้น  าการ
เปล่ียนแปลง สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1.6.1 ด้านการบริหารจัดการ  
    1. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นคุณสมบติัพ้ืนฐานของ
ผู้บริหาร ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ 
    2. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชาผูร่้วมงาน  
     3. ความสุจริตโปร่งใส และเท่ียงธรรม มีฝ่ายจัดท  าแผนท่ีเข้มแข็ง แม่นย  าใน
กฎระเบียบ 
     4. มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และกล้าตัดสินใจ     
ปฏิบติัตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     5. มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการวางแผน จัดท  าโครงการต่าง ๆ ท่ีนา่สนใจ อยูต่ลอดเวลา  
     6. การวางคนได้เหมาะสมกบังาน put the man in the right job 
     7. มีการสร้างทีมงาน (team work) ท่ีเข้มแข็ง 
     8. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เช่น การเปิดห้องเรียน สสวท. โดยเพ่ิมห้องเกง่วิทย์
เกง่คณิต ห้อง GIFTED หรือห้องอัจฉริยะ การเปิดโปรแกรมการเรียนท่ีตอบสนองความต้องการของ
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ตลาดวิชาการ โปรแกรมวิทย์-คอม การเปิดจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เ พ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ Little Guides เพ่ือฝึกให้นกัเรียนการใช้ภาษาอังกฤษ 
     9. มีความรอบรู้ มีความแมน่ย  าในกฎระเบียบของทางราชการ 
     10. มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 1.6.2 ด้านบุคลิกภาพ  
     1. ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี  
     2. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
     3. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมตามรูปแบบวฒันธรรมและค่านิยม ซ่ึงจะเป็น
คุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีท  าใหผู้้ใต้บงัคับบญัชามีความเล่ือมใสศรัทธา และเป็นท่ียอมรับกบับุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 1.6 3 ด้านภาวะผู้น า  
     1. ควรมีความสามารถในการเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง   
     2. มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนปฏิบติัได้อยา่งรวดเร็ว 
     3. มีความสามารถในการให้ค  าแนะน าการแกปั้ญหาการบริหารงานในส านกังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการมีภาวะผู้น  าสูงจะส่งผลต่อการบริหารจัดการให้หนว่ยงานด าเนินการ
ไปสู่เป้าหมาย 
     4. มีความสามารถในการแกปั้ญหา ขจัดความขัดแยง้ในองคก์ร 
 1.6.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
      1.ประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแกผู่ใ้ต้บงัคับบญัชา 
      2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีการงานและหนว่ยงาน 
      3. มีความส านึกรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบายของหนว่ยงาน 
      4. มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบติัต่อผู้ร่วมงานได้อยา่งเสมอภาค 
      5.มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการแกปั้ญหาได้อยา่งมีเหตุผล  
      6. มีความบริสุทธ์ิใจและจริงใจต่อผู้ร่วมงาน 
      7. มีความเมตตา กรุณา ต่อบุคลากรและนกัเรียน สังเกตจากฝ่ายวัดผลท่ีคอยช่วย
แกปั้ญหา การได้ มส. ของนกัเรียน 
 1.6.5 ด้านอ่ืน ๆ    
      1. การสร้างขวัญและก  าลงัใจ  ผู้บริหารควรมีการสร้างขวญัและก  าลงัใจในรูป
ค่าตอบแทน การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การส่งเข้าอบรม สัมมนา 
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     2. ผู้บริหารท่ีดี ต้องมีความกลา้ กล้าตดัสินใจในการเปิดห้องเรียน การรับนกัเรียน 
การปฏิบติัตามนโยบาย (เรียนฟรี-SP2) กล้าคิดส่ิงใหม ่ๆ  โครงการใหม ่ๆ  กล้าเปล่ียนแปลง 
โดยเฉพาะในโรงเรียนผู้น  าการเปล่ียนแปลง 
     3. มีความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ือพฒันาการศึกษา  
     4. เป็นนกัประสาน สามารถประสานความร่วมมือระหว่างวดั โรงเรียน มหาวิทยาลยั 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนว่ยงานต่าง ๆ  
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความอยูร่อด    
และมีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กรจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคญั       
ในการน าองค์กรไปสู่ความสามารถในการท  างานโดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องเรียนรู้            
เพ่ือความอยูร่อด ตลอดจนผสมผสานการเรียนรู้เพ่ือการเจริญเติบโตและกา้วหนา้ต่อไปอยา่งมัน่คง 
นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของค าว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ไว้ดังน้ี 

Senge (2006:1) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้คือองค์กรท่ีบุคลากรในองค์กร
นั้นมุง่มัน่ท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นความปรารถนา เป็นท่ีซ่ึง      
มีส่ิงใหม่ๆ เกิดข้ึน และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนของการคิด เป็นท่ีซ่ึงสามารถสร้างแรง
บันดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างอิสระและสมาชิกในองค์กรมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองถึงวิธีการท่ีจะเรียนรู้
ร่วมกนั 

Argyris (1999:6) นกัจิตวิทยาของ Harvard University มีความเห็นว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป็นกระบวนการตรวจสอบและแกไ้ขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอๆ ในองค์กร เ พ่ือลดทอนส่ิงท่ี
เรียกว่า Defensive routines หรือรูปแบบท่ีผู้คนแสดงออกเป็นนิสัยเพ่ือปกป้องหรือแกต้ัวลงได้  

Manquardt & Reynolds (1994:212) ได้ให้ความหมายว่า องคก์รแหง่การเรียนรู้เป็นองค์กรท่ี
มีบรรยากาศท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่มให้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และสอนให้พนกังานมี
กระบวนการคิดวิพากษวิ์จารณ์ เพ่ือความเข้าใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีท่ีมีในแต่ละบุคคล 
ช่วยให้องค์กรเรียนรู้ในส่ิงท่ีผิดพลาด เช่นเดียวกบัเรียนรู้ในความส าเร็จ 

Kim (1993:43) กล่าวว่า เป็นการเพ่ิมพูนความสามารถขององคก์รเพ่ือให้บงัเกิดการกระท  าท่ี
มีประสิทธิผล และยังเป็นกระบวนการเชิงประสบประการณ์ท่ีมุ่งสร้างองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกบั
ความสัมพันธ์ของการกระท  าและผล จากนั้นจึงน  าไปสู่งานกิจวัตรปลูกฝังไว้ในความทรงจ าของ
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องค์กรเพ่ือช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้ งหลายของผูเ้รียนรู้หรือผู้ปฏิบติังานในองค์กรนั้น
นัน่เอง 

ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ พจน์ สะเพียรชัย (2546:10) กล่าวว่า คือ องค์กรท่ีทุกคน          
ในองค์กรจะต้องเรียนรู้ร่วมกนั และเรียนรู้อยา่งมีพลังแล้วปรับเปล่ียนตัวเองอยา่งต่อเน่ืองในการ
พัฒนาให้ดีข้ึนเกี่ยวกบัการแสวงหาความรู้ การจัดการกบัความรู้และการใช้ความรู้เพ่ือความส าเร็จ
ขององค์กรและองค์กรนั้นจะตอ้งเสริมพลงัใหก้บับุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กรหรือบริษทั
ให้เ รียนรู้ขณะท  างาน คือ เรียนรู้ไปด้วยท  างานไปด้วย เรียนเพ่ือพัฒนาการท  างานใช้เทคโนโลยี
กอ่ให้เกิดการเรียนรู้และผลิตผลงานให้สูงสุด 

Garvin (2000:78) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรท่ีมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ แสวงหาและถ่ายโอนความรู้ จนสามารถเปล่ียนแปลงปรับปรุงรูปแบบพฤติกรรม
ของบุคคลอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่และความเข้าใจในส่ิงต่างๆ อย่างถ่องแท้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Bennett & O’Brien (1994:42) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรท่ีสร้างให้เกิดและ
ยกระดับความสามารถท่ีจะเรียนรู้และปรับเปล่ียนไปสู่วัฒนธรรมขององค์กรนั้น 

Gephart & Marsick (1996:36 อ้างถึงใน สุรพงศ์ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ, 2547:33) ได้ให้ความหมายว่า 
เป็นองค์กรท่ียกระดับและปรับเปล่ียนความสามารถท่ีจะเรียนรู้ด้วยเป้าหมายท่ีสร้างสรรค์เป็นองคก์ร
ท่ีวิเคราะห์ ควบคุม พัฒนาบริหารจัดการและวางแนวทางของกระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบติังาน
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ กอ่ให้เกดิการเรียนรู้และการพฒันาของบุคคลตลอดจนเร่งให้ เกิดการเรียนรู้
ในทุกระดับ 

Luthans (1998) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรท่ีมีรูปแบบของความคิดใหมแ่ละ
ขยายกว้าง เป็นส่ิงท่ีควรได้รับการปลูกฝังให้เกิดข้ึน เป็นองค์กรท่ีมีความต้องการมากมายและ
หลากหลาย จะได้รับการปลดปล่อยและเป็นองค์กรท่ีจะค่อยๆ ขยายขีดค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์เพ่ืออนาคต 

Marquardt (1996) กล่าวว่า องค์กรแหง่การเรียนรู้ คือ องค์กรท่ีเรียนรู้ด้วยพลงัอ านาจร่วมกนั 
อยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับเปล่ียนองค์กรให้สามารถจัดการและใช้ความรู้ เพ่ือบรรลุความส าเร็จ
ขององค์กรเสริมพลังอ  านาจใหแ้กบุ่คคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเรียนรู้ไปพร้อมๆ กบัการ
ท  างานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หรือการได้ผลผลิตสูงสุด  

วิชัย วงษใ์หญ ่(2542:9) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรท่ีบุคคลเรียนรู้เ พ่ิ มพูน
ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลงานท่ีปรารถนา มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์กรอย่าง
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ต่อเน่ือง เป็นกระบวนการเชิงประสบการณ์ท่ีมุง่สร้างองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ของการ
กระท  าและเป็นองค์กรท่ีส่งเสริมรูปแบบการคิดใหม่ท่ีซ่ึงบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ท่ีจะเรียนรู้
ร่วมกนัและเสริมสร้างวัฒนธรรมของการคิดอยา่งเป็นระบบ เพ่ือช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เรียน     
ผู้ปฏิบติัในองค์กร 

วิโรจน ์สารรัตนะ (2548:11) สรุปว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรท่ีสมาชิกในองค์กร        
มีความต่ืนตัว และมีแรงบนัดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง มีความคิดริเร่ิมท่ีจะ
สร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนกับองค์กรมีความสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
สมาชิกขององค์กรเอง โดยภาพรวมเป็นองค์กรท่ีมุง่แสวงหาความเป็นไปได้และโอกาสเพ่ือการพัฒนา 

เดชน ์เทียมรัตน ์และกานต์สุดา มาฆะศิรานนท ์(2544:11) กล่าวได้ว่า องคก์รแห่งการเรียนรู้
เป็นองค์กรท่ีมีการมุง่เนน้ในการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้สมาชิกทุกคน มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของตนเองและขององค์กรในการท่ีจะ
ปฏิบัติภารกิจนานัปการให้ส าเร็จลุล่วง โดยอาศัยรูปแบบของการท  างานเป็นทีมและการเรียนรู้
ร่วมกนั ตลอดจนมีความคิดความเข้าใจเชิงระบบท่ีจะประสานกนัเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบท่ียัง่ยืน
ต่อการแข่งขันทา่มกลางกระแสโลกาภิวัตนต์ลอดไป 

วิจารณ์ พานิช (2546:32) ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ว่าเป็นองค์กรท่ีท  างาน
ผลิตผลงานไปพร้อมๆ กับเกิดการเรียนรู้ สั่งสมความรู้และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการ
ท  างาน พัฒนาวิธีท  างานและระบบงานขององค์กรไปพร้อมๆ กนั 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท ์ (2548:12-13) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายความว่า รูปแบบ
ความคิดใหมใ่นเร่ืองการท  างานและการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ต้องเกิดขั้นในฐานะท่ีเป็นผลพลอยได้
จากการท  างาน ซ่ึงจะตั้ งอยูบ่นพ้ืนฐานของผลการปฏิบติังาน (performance based) และถูกผูกโยงเขา้
กบัวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะเนน้ท่ีความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ หรือเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ 
(learning how to learn) ความสามารถในการก  าหนดแนวทางการเรียนรู้ โอกาสท่ีจะพัฒนาความรู้ 
ทกัษะและเจตคติมีอยูท่ัว่ไปในองค์กร การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีทุกคนต้องท  า บุคคลและ
องค์กรจะต้องแสวงหาความรู้ให้ได้มากๆ ข้ึนอยา่งไมห่ยุดยั้ง อยา่งไรกดี็วิธีการและความเร็วในการ
เรียนรู้ของคนในองค์กรจะส าคัญกว่าตวัความรู้ท่ีก  าลงัเรียน อีกทั้งทกัษะในการเรียนรู้กจ็ะส าคัญกวา่
ข้อมูล และค าถามท่ีเฉียบคมกจ็ะส าคัญกว่าค าตอบท่ีดี  

ชัชวาลย ์วงษป์ระเสริฐ (2548: 103-104) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ วิธีการท่ีดีเลิศท่ี
จะท  าให้องค์กรพบความทา้ทายในกระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะมีระดับของการ
พัฒนาองค์กร ซ่ึงต้องแนใ่จว่าสมาชิกขององค์กรได้รับความรู้ทุกเม่ือท่ีต้องการ ถูกต้อง ง่ายและ
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สะดวก ส่ิงน้ีเป็นหัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกองคก์ร บุคลากรส่วนใหญจ่ะคร ่าเคร่งอยูก่บัการ
จัดการความรู้ท่ีต้องการทดลองเพ่ือให้ได้ส่ิงใหม่ๆ  ทั้งทางด้านบริหารและผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ส่งผลตอ่
องค์กรต้องการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  อยูเ่สมอทั้งจากประสบการณ์ของตนเองและจากท่ีอ่ืนๆ คือ องค์กรท่ี
ทุกคน ทุกระดับ พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างผลงานท่ีดีให้กบัองค์กรดว้ยใจรักอยา่งต่อเน่ือง  
สรุป 
 ผู้วิจัย สามารถสรุปได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรท่ีประกอบด้วยบุคลากร
ขององค์กรมีการเรียนรู้ร่วมกนัหาใช่เป็นความรู้เฉพาะคนไม่ แต่เป็นความรู้ขององค์กรท่ีเกิดข้ึน     
โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม  ่าเสมอ ดุจเป็นกิจวัตรปกติของคนในสังคมของ
องค์กรนั้น และร่วมกนัแสวงหาความรู้ พร้อมจัดการความรู้ให้เป็นระบบเพ่ือสมาชิกจะสามารถ
เรียนรู้ค้นคว้าอ้างอิงไปพร้อมกบัการท  างานและร่วมกันพัฒนาความรู้ใหมใ่ห้เกิดข้ึน เพ่ือน  าไปสู่
อ  านาจและความส าเร็จขององค์กรให้เกิดความเจริญกา้วหนา้อยา่งยัง่ยืน 

2.1 ความเป็นมาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ส าหรับองค์ประกอบของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น Senge (2006) ได้เสนอ

หลักการพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ ดังน้ี 
1. ความคิดเชิงระบบ (system thinking) คือสร้างกรอบความคิดซ่ึงประกอบด้วย            

องค์ความรู้และกระบวนการคิด ศึกษาเหตุผลและการค้นหาค าตอบอยา่งมีพิจารณาญาณ  
2. ความสามารถของบุคคล (personal mastery) คือความกระตือรือร้นอยากรู้ อยาก

เห็น อยากทดลองท  าส่ิงใหม่ๆ  สร้างวิสัยทศันแ์ห่งตน 
3. แบบแผนทางความคิด (mental models) คือ การรับรู้ส่ิงต่างๆ หรือประสบการณ์         

ทั้งปวงท่ีเป็นรากฐานฝังลึกในตัวบุคคล มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว้างเน่ืองมาจากการ
แบง่ปันแลกเปล่ียนความรู้และวิสัยทศัน ์พัฒนารูปแบบความคิดความเช่ือใหมใ่ห้สอดคล้องกบัก าร
เปล่ียนแปลงของโลก 

4. การสร้างวิสัยทศันร่์วมกนั (building shared vision) คือ การแบง่ปันแลกเปล่ียน 
ความรู้แนวคิดและโลกทัศน์ของบุคคลในองค์กร เพ่ือน  าไปสู่การเป็นวิสัยทศัน์หลักร่วมกนัของ
องค์กร 

5. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (team learning) คือ การเรียนรู้ท่ีจะท  างานร่วมกนัเป็น
ทีม บุคคลในองค์กรอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคคลในทีม ซ่ึงท  า
ให้บุคคลมีความรู้เพ่ิมพูนข้ึน พัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม เพ่ือให้งานท่ีท  า
ร่วมกนับรรลุผลสูงสุดตามเป้าหมาย 
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Marquardt & Reynolds (1994: 51-32) อธิบายลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า
ประกอบด้วย 11 ประการ ดังน้ี 

1. มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) โครงสร้างขององค์กรเล็กและ
คล่องตัว ยืดหยุน่ไมต่ายตัว มีการพรรณนาความรับผิดชอบ (Job Description) มีการบงัคับบญัชาท่ี 
ไมเ่นน้ควบคุมและกระบวนการไมซ่ ้าซ้อนกนั 

2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Corporate Learning Culture) มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
ทดลองท  าส่ิงใหม่ๆ  เนน้การร่วมพลัง (Synergy) ความตระหนกัรู้ในตน (Self-Awareness) ใคร่ครวญ 
(Self-Reflective) และการสร้างสรรค์ (Creative Way) 

3. มีการเสริมอ านาจ (Empowerment) ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคลมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจ แกปั้ญหา กระจายความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีไปสู่ระดับล่าง 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมและส่ิงท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร 

  5. การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) บุคลากรทุก
คนมีบทบาทเสริมสร้างความรู้ เรียนรู้จากฝ่ายอ่ืนๆ ทั้งในและนอกองค์กร มีการสร้างความรู้ใหม ่

6. เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Technology) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพ่ือช่วยในการปฏิบติังาน และการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 

7. มุง่เนน้คุณภาพ (Quality) องค์กรให้ความส าคัญกบัการบริหารคุณภาพ และการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
  8. มีกลยุทธ์ (Strategy) ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ ควบคู่กบัการท  างาน 
  9. การท  างานเป็นทีมและการท  างานแบบเครือข่าย (Teamwork and Networking) 
  10. บรรยากาศสนับสนุน (Supportive Atmosphere) เป็นการร่วมมือ แบ่งปัน 
ท  างานกนัเป็นทีม ท  างานเป็นเครือข่าย 

11. วิสัยทศัน ์(Vision) วิสัยทศันเ์ป็นแรงผลักดันให้การปฏิบติังานสู่เป้าหมายอยา่ง
มีเจตจ านงค์ 

Bennette & O’Brien (1994: 77-79) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้12 
ประการ ดังน้ี 

1. กลยุทธ์เชิงวิสัยทศัน ์ (Strategy or Vision) องค์กรและสมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์ท่ี
ตนเองต้องการ เพ่ือคาดการณ์ส่ิงท่ีเขาต้องเรียนรู้ เพ่ือไปให้ถึงจุดหมายท่ีต้องการ ต้องพัฒนากลยุทธ์
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ในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือได้เรียนรู้ในการน าองค์กรไปสู่วิสัยทศันน์ั้น นอกจากน้ีวิสัยทศันแ์ละกล
ยุทธ์ต้องสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร 

2. การปฏิบติัของผู้บริหารระดับสูง (Executive Practices) เป็นการน าองค์กรไปสู่
จุดหมายตามวิสัยทศัน ์โดยผู้บริหารต้องปฏิบติังาน รวบรวมบุคลากรเพ่ือการเรียนรู้และการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองสร้างแรงบนัดาลใจในการน าบุคลากรบรรลุวิสัยทศันข์ององค์กร  

3. การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ (Managerial Practices) เป็นการมุ่งให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีถาวร ต้องสนบัสนุนบุคคลและทีมงาน มีการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง 

4. บรรยากาศ (Climate) เป็นผลรวมของความเช่ือ และทศันคติท่ีทุกคนในองค์กร
ประพฤติ ปฏิบติั บรรยากาศองค์กรต้องเป็นแบบเปิดและไว้วางใจ  

5. โครงสร้างขององค์กรและงาน (Organization and Job Structure) โครงสร้างของ
งานสามารถสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยให้มีการพรรณนางานท่ีมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของส่ิงแวดล้อมภายนอก รวมทั้งความต้องการขององค์กรด้วย 

6. การกระจายอ านาจของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) องค์กรต้องได้มาซ่ึง
ข้อมูลข่าวสารและการกระจายข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้การ
ส่ือสารระหว่างสมาชิกในองค์กรง่ายข้ึน และสร้างความมั่นใจได้ว่าบุคลากรน าข้อมูลข่าวสาร
สะทอ้นผลงานของตน 

7 .  ก า รป ฏิ บั ติของแต่ละคนและทีมงาน  (Individual and Team Practices)                   
การปฏิบติังานของบุคคลและทีมงานในองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร การแบง่ปัน
ข้อมูลข่าวสาร เป็นส่ิงจ  าเป็นหากบุคคลได้เรียนรู้ มีทีมงานเรียนรู้ยอ่มส่งผลต่อองค์กรโดยรวม 

8. กระบวนการท  างาน (Work Process) องค์กรต้องใช้กระบวนการท  างานเป็น
กระบวนการท่ีเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีเทคนิคการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ เรียนรู้จากองค์กรอ่ืนโดย
ใช้วิธีเทียบเคียงมาตรฐาน 

9. เป้าหมายของการท  างาน (Performances Goals or Feedback) ข้อมูลป้อนกลับส่ิง
ท่ีองค์กรมุง่หวังความส าเร็จอยูท่ี่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ต้องค านึงถึงเป้าหมายของกา รท  างานกบั
ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการและค านึงถึงข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน  ามาปรับปรุงแกไ้ขการท  างาน
ขององค์กรให้ดีข้ึน 

10. การฝึกอบรมและการใหก้ารศึกษา (Training or Education) ได้แก ่การฝึกอบรม
หรือการให้การศึกษาท่ีเป็นทางการ การจัดท  าแผนพัฒนาตนเองและ การฝึกอบรมหรือการให้
การศึกษาแบบไมเ่ป็นทางการ 
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11. การพัฒนาบุคลากร และทีมงาน (Individual or Team Development) องค์กร
แห่งการเรียนรู้ ต้องหาวิธีสนบัสนุนให้บุคคลและทีมงานได้เกิดการพัฒนา  

12. การให้รางวัลและการยอมรับ (Rewards or Recognition) ระบบการให้รางวัล
และการยอมรับขององค์กร ต้องสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร  

Marquardt (2002: 21) ได้จ  าแนกองค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 5 
องค์ประกอบ คือ 

1. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ (Learning) เป็นลักษณะของพลวัตการเรียนรู้ 
(Learning Dynamics) 

2. องค์ประกอบด้านองค์กร (Organization) มุ่งเน้นการกล่าวถึง การปรับเปล่ียน
องค์กร (Organizational Transformation)  

3. องค์ประกอบด้านคน (People) การเสริมอ านาจบุคคล (People Empowerment) 
 4. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีในองค์กร 

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความสัมพันธ์กนัโดยจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกนั 
 1.ในองค์ประกอบหลักด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 1.1 องค์ประกอบยอ่ยระดับการเรียนรู้ แบง่เป็น 3 ระดับ คือ  

1.1.1 การเรียนรู้ระดับบุคคล (Individual Learning) 
1.1.2 การเรียนรู้ระดับทีมงาน (Team Learning) 
1.1.3 การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organization Learning) 

 1.2 องค์ประกอบยอ่ยรูปแบบการเรียนรู้ แบง่เป็น 4 วิธี คือ  
  1.2.1 การเรียนรู้เพ่ือปรับเปล่ียน (Adaptive Learning) 
  1.2.2 การเรียนรู้จากการคาดการณ์ (Anticipatory Learning) 
  1.2.3 การเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ (Deuteron Learning) หรือ Learning How to Learn 
  1.2.4 การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action Learning) 
 1.3 ทกัษะและวินยัในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  1.3.1 ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
  1.3.2 ความสามารถของบุคคล (Personal Mastery) 
  1.3.3 การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) 
  1.3.4 แบบแผนทางความคิด (Mental Models) 
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  1.3.5 วิสัยทศันร่์วม (Shared Vision) 
  1.3.6 การโต้ตอบสนทนาอยา่งมีแบบแผน (Dialogue) 

2. องค์ประกอบด้านองค์กร ประกอบด้วย 
  2.1 โครงสร้างขององค์กร (Structure) 
  2.2 วิสัยทศันข์ององค์กร (Vision) 
  2.3 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
  2.4 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
 3. องค์ประกอบด้านบุคคล เนน้การเสริมอ านาจบุคคล (People Empowerment) ซ่ึงแบง่ได้ ดังน้ี
  3.1 บุคลากร (Employee) 
  3.2 ผู้น  า/ผู้บริหาร (Leaders/Managers)  
  3.3 ลูกค้า (Customers) 
  3.4 ผู้ขาย (Suppliers and Vendors) 
  3.5 พันธมิตรหรือหุ้นส่วน (Alliances) 
  3.6 ชุมชน (Communities) 

4. องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย 
 4.1 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
 4.2 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 
 4.3 การจัดเกบ็ความรู้ (Knowledge Storage) 
 4.4 การถ่ายโอนและใช้ความรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) 
5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

 5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 5.2 เทคโนโลยีพ้ืนฐานการเรียนรู้ (Technology-Based Learning) 
 5.3 ระบบอิเล็กทรอนิคส์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Electronic Performance 

Support Systems) 
  Gephart & Marsick (1996:38) ได้กล่าวถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้ 6 ประการ คือ 

1. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทุกระดับขององค์กร (Continuous Learning) บุคลากรแตล่ะ
คน แบง่ปันการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ทีมและองค์กรได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการถ่ายโอนความรู้และ
บูรณาการการเรียนรู้สู่องค์กรและการปฏิบติังาน 
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2. การสร้างและการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Generation and Sharing) มุง่เนน้
กระบวนการสร้างการได้มาและการถ่ายโอนความรู้เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าถึงความรู้อยา่งรวดเร็ว  

3. การคิดเชิงสร้างสรรค์และเป็นระบบ (Critical Systemic Thinking) บุคลากร
ได้รับการกระตุ้นให้คิดวิธีใหมแ่ละใช้ทกัษะเชิงเหตุผลอยา่งเป็นระบบเพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงและ
การใช้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือหาข้อสรุป 

4. วัฒนธรรมการเรียนรู้ (A Culture of Learning) การเรียนรู้และการริเร่ิมสร้างสรรค์ 
มีรางวัลผลตอบแทนให้ 

5 . จิ ตส า นึกแห่งการยืดห ยุ่นและค้นหาทดลองส่ิงใหม่ๆ (Flexibility and 
Experimentation) บุคลากรมีอิสระท่ีจะเส่ียงทดลอง คิดค้นนวัตกรรม ค้นหาแนวคิดใหมแ่ละสร้าง
กระบวนการท  างานและผลผลิตใหม่ๆ  

6. ยึดคนเป็นศูนยก์ลาง (People Centered) ยึดหลักท่ีว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้อง
เอาใจใส่ บ  ารุงรักษา สร้างค่านิยม และสนบัสนุนความเป็นอยูท่ี่ดี พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ของ
บุคลากรแต่ละคน 

 Gephart, Marsick & Buren (1997) ได้วิเคราะห์รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้และได้
พัฒนากรอบการประเมิน องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ระดับการเรียนรู้ (Levels of Learning) ประกอบด้วยการเรียนรู้ระดับบุคคล 
ทีมงานและองค์กร 

2. ระบบต่างๆ ขององค์กรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และปัจจัยด้านการบริหาร              
การเปล่ียนแปลง (Change Management Factors) ประกอบด้วย 
   2.1 วิสัยทศันแ์ละกลยุทธ์ 
   2.2 ภาวะผู้น  าและการบริหาร 
   2.3 วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร 
   2.4 การปฏิบติังาน ประกอบด้วย 
    2.4.1 การติดต่อส่ือสาร 
    2.4.2 การบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
    2.4.3 การปฏิบติังานและการสนบัสนุน 
    2.4.4 การใช้เทคโนโลยี 
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Pedler, Burgone & Boydell (1997: 18-27) ได้จ  าแนกไว้ 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 1. องค์ประกอบด้านกลยุทธ์ (Strategy) 

 1.1 ใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร 
 1.2 มีการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
2. องค์ประกอบด้านการมองภายในองค์กร (Looking In) ประกอบด้วย 
 2.1 ใช้ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
 2.2 การสร้างการตรวจสอบและควบคุม (Formative and Accounting) 
 2.3 การแลกเปล่ียนภายใน (Internal Exchange) 
 2.4 การยืดหยุน่ในการให้รางวัล (Reward Flexibility) 
3. องค์ประกอบด้านโครงสร้าง (Structures) เนน้โครงสร้างท่ีกระจายอ านาจ มีกฎระเบียบ

และกระบวนการ แต่สามารถเปล่ียนแปลงได้ภายหลังการทบทวนและอภิปรายกนั 
 3.1 องค์ประกอบด้านการมองภายนอก (Looking Out) ประกอบด้วย 

 3.1.1 บุคลากรเป็นเหมือนผู้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 3.1.1 การเรียนรู้ระหว่างองค์กร (Inter-Company Learning) 
3.2 องค์ประกอบด้านโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) ประกอบด้วย 
 3.2.1 บรรยากาศการเรียนรู้ มีบรรยากาศการช่วยเหลือสนบัสนุน และสนใจในการ

เรียนรู้และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
 3.2.2 โอกาสการพัฒนาตนเองของทุกคน มีงบประมาณการพัฒนาตนเอง องค์กร

สนบัสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองมากท่ีสุด 
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จากแนวคิดของ Pedler, Burgone &Boydell (1997) สรุปเป็นรูปภาพดังภาพประกอบ 2 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปภาพที่ 2 แสดงรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ : Pedler, Burgone & Boydell 
  ท่ีมา : Pedler, Burgone & Boydell, 1997. The learning Company: p. 18 
 ส าห รับ Luthans (1998: 45) ได้ เสนอแนะว่าคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1. สภาวะปัจจุบนั การค านึงถึงสภาวะปัจจุบนั ประกอบด้วย 

 1.1 ช่องว่างระหว่างวิสัยทศันก์บัความเป็นจริง (Gap Between Vision and Reality) 
 1.2 การตั้ งค  าถาม/การสืบค้น (Question/Inquiry) 
 

1. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ 

2. นโยบายแบบมีส่วนร่วม 

3. การให้ข้อมูลข่าวสารเรียนรู้

 
 2.                     
4. การตรวจสอบและควบคุม 

5. การแลกเปล่ียนภายใน 

6. การให้รางวัล 

7. โครงสร้างกระจายอ านาจ 

8. ให้บุคลากรวิเคราะห์ภายนอก 

9. การเรียนรู้ระหว่างองค์กร 

10. บรรยากาศการเรียนรู้ 

11. โอกาสพัฒนาตนเอง 

กลยุทธ์ 

การมองภายใน 

โครงสร้าง

 
         

การมองภายนอก 

กลยุทธ์ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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รูปภาพที่ 3 องค์ประกอบคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ท่ีมา : Luthans, 1998. Organization Behavior: p.45  
 

 1.3 ความทา้ทายสถานะปัจจุบนั (Challenging Status Quo) 
 1.4 การทบทวนอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) 

 2. วัฒนธรรมท่ีเอ้ืออ านวยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  2.1 การแนะน า (Suggestion) 

 2.2 การท  างานเป็นทีม (Teamwork) 
 2.3 การเสริมอ านาจ (Empowerment) 
 2.4 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
3. การคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย 
 3.1 วิสัยทศันร่์วม (Shared Vision) 
 3.2 การคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking) 
 3.3 การเปิดเผย (Openness) 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 เข้าด้วยกนั ซ่ึงแสดงได้เป็นรูปภาพ 

ดังภาพประกอบ 3 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดเชิงระบบ 

- วิสยัทศัน์ร่วม 

- คิดแบบองค์รวม 

- การเปิดเผย 

วฒันธรรม 

- แนะน า ท างานเป็นทีม การเสริม

อ  านาจ 

- เห็นอกเห็นใจ 

การค านงึถึงสภาวะปัจจุบัน 

- ชอ่งวา่งระหวา่งวิสยัทศัน์กบัความเป็นจริง 

- การตั้งค  าถาม/การสืบคน้ 

- ความทา้ทายสถานะปัจจุบนั 

- การสะทอ้นอยา่งมีวิจารณญาณองค์กรแหง่ความรู้ 
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Daft (1999: 211-212) กล่าวว่า องค์กรเรียนรู้นั้นต้องเป็นองค์กรออกแบบเพ่ือการเรียนรู้ท่ี
ต่อเน่ือง มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างเป็นโครงสร้างท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์กันเป็น
แนวนอน (Horizontal) โดยพิจารณาความล่ืนไหลของงาน (Workflow) มากกว่าการพิจารณาด้าน
การแบง่แยกเป็นหนา้ท่ีตามแผนกงาน (Departmental Functions) 

2. การเสริมอ านาจ (Empowerment) เนน้โดยเฉพาะการเสริมอ านาจใหแ้กบุ่คลากร
มากกว่าเน้นด้านงาน (Task) โดยเสริมอ านาจให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรเพ่ือได้มีโอกาส
ตัดสินใจ เนน้การท  างานเป็นทีม 

3. การสร้างเครือข่าย (Network) เนน้การสร้างระบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายและการแลกข้อมูลข่าวสาร (Shared Information) 

4. กลยุทธ์ (Strategy) ใช้ความร่วมมือกนัทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
5 . วัฒนธรรมท่ีปรับตัว  (Adaptive Culture) ทั้ ง ในองค์กรแห่งการเ รียนรู้                   

เนน้วัฒนธรรมท่ีเนน้ส่วนรวมมากกว่าส่วนยอ่ย ความเสมอภาค การเปล่ียนแปลง การกล้าเส่ียงและ
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

Kaiser (2000) ได้เสนอปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ  านวน 8 
องค์ประกอบ ได้แก  ่

1. ภาวะผู้น  า (Leadership) 
2. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 2.1 การแลกเปล่ียนความรู้ 

  2.2 การมีอิสระในการเรียนรู้ 
 2.3 ความเป็นเอกภาพในองค์กร 

 3. พันธกิจและยุทธศาสตร์ (Mission and Strategy) 
  3.1 การคิดอยา่งเป็นระบบ 
  3.2 การตรวจสอบจากภายนอก 
  3.3 การเสริมสร้างความรู้ 

4. ด าเนินงานบริหารจัดการ (Management Practices) 
 4.1 การสนบัสนุนเพ่ือการเรียนรู้ 
 4.2 การจูงใจเพ่ือการเรียนรู้  
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 4.3 การพัฒนาศักยภาพ 
 4.4 การสนบัสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
5. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
 5.1 การจัดโครงสร้างแบบผสมผสาน 

  5.2 โครงสร้างท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวก 
 6. ระบบองค์กร (Organizational Systems) 

7. บรรยากาศการท  างาน (Working Climate) 
 7.1 บรรยากาศการเรียนรู้ 
 7.2 การปฏิสัมพันธ์ 
8. การจูงใจ (Motivation) 

 Pearn.et al (1995: 22) ได้กล่าวถึง แนวทางการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จะต้องมีลักษณะ ดังน้ี 
 1. สร้างให้เกิดแรงบนัดาลใจแกผู่้เรียน 
 2. สร้างให้การเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 3. สร้างให้เกิดวิสัยทศันใ์นอนาคต 
 4. มีการปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีข้ึน 
 5. ให้การสนบัสนุนด้านการจัดการ 
 6. มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

Desimone, Werner & Harris (2002) ได้อธิบายความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ออกเป็น 5 
องค์ประกอบ 
 1. โครงสร้างขององค์กร 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 3. ทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 4. วัฒนธรรมองค์กร 
 5. ภาวะผู้น  า 
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Kontoghiorghes, Awbrey & Feurig (2003) ศึกษามิติต่างๆ ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
สัมพันธ์กบัการเปล่ียนแปลง นวัตกรรมและการปฏิบติังานขององค์กร ได้แบง่มิติต่างๆ ขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ออกเป็นองค์ประกอบ ดังน้ี 
 1. การติดต่อส่ือสารและการแบง่ปันข้อมูล  
 2. การกล้าเส่ียงและการริเร่ิม 
 3. การสนบัสนุนและให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนา 
 4. การอ านวยความสะดวกในการท  างาน 
 5. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6. การให้รางวัลกบัการเรียนรู้ ผลงานและความคิดริเร่ิม 
 7. บรรยากาศในการเรียนรู้ 
 8. การบริหารจัดการด้านความรู้ 

ผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัองค์ประกอบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของนกัวิชาการ ผู้วิจัยได้ท  าการหาความถ่ีของแนวคิดทฤษฎีท่ีนกัวิชาการท่ีมีลักษณะคล้ายกนั ซ่ึงท  า
ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้องค์ประกอบของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทั้งส้ิน 5องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. องค์ประกอบด้านองค์กร 
1.1 โครงสร้างองค์กร 
1.2 วิสัยทศันอ์งค์กร 
1.3 วัฒนธรรมองค์กร 
1.4 กลยุทธ์องค์กร 

2. องค์ประกอบด้านภาวะผู้น  า 
2.1 ผู้น  าการเปล่ียนแปลง 

3. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 
3.1 ระดับการเรียนรู้ 
3.2 ประเภทการเรียนรู้ 
3.3 วินยั 5 ประการ 

4. องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ 
4.1 การแสวงหาความรู้ 
4.2 การสร้างความรู้ 
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4.3 การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ 
4.4 การจัดเกบ็ความรู้ 

5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
 5.1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 ข้ันตอนในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ส าเร็จนั้นเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย และนบัว่าเป็นงานท่ียากในการ
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เพราะในองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการเปล่ียนแปลง และเรียนรู้ตลอดเวลา 
Marquardt (2002) จึงได้ก  าหนดขั้นตอนในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ ดังน้ี 

1. ผู้น  าต้องมีความมุ่งมั่นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้น  าหรือผู้บริหาร
ระดับสูงต้องอุทิศตน และมีความมุง่มัน่ในการท  าให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้น  าต้องเข้าใจวา่
ความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยู่ก ับความส าเร็จในการเรียนรู้ เพราะเ ง่ือนไขทางการเรียนรู้น้ีอยู่            
บนพ้ืนฐานของผลประโยชนข์ององค์กรกบัความส าเร็จส่วนบุคคลและความพึงพอใจส่วนบุคคล 

2. การผนึกก  าลังของบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือการเปล่ียนแปลงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายท่ีมีความมุง่มัน่ต่อเป้าหมายน้ีอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงควร
เร่ิมต้นจากความผูกพันของผู้น  าระดับสูงท่ีมีต่อเป้าหมายนั้นเสียกอ่น แล้วจึงสร้างการเปล่ียนแปลง
โดยท  าให้บุคลากรเห็นความจ าเป็นของการต้องปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ความรู้สึกถึงความจ าเป็นเร่งด่วนเช่นน้ีจะกอ่ให้เกิดการผนึกก  าลังร่วมกนัเพ่ือการเปล่ียนแปลง
องค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีก  าหนดไว้ 

3. การเช่ือมโยงการเรียนรู้กับการปฏิบติัการเชิงยุทธศาสตร์ผู้น  าต้องอธิบายถึง
ความหมายและประโยชนท่ี์ได้รับจากการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้บุคลากรเข้าใจอยา่งชัดเจน   
อีกทั้งยงัต้องแสดงถึงความเช่ือมโยงโดยตรงระหว่างการเรียนรู้กบัเป้าหมายทางกลยุทธ์ขององคก์ร 
บางองค์กรมีการสร้างทีมงานข้ึนมาให้ค  าแนะน าให้ค  าปรึกษาและทบทวนทิศทางการเรียนรู้ของ
องค์กรด้วย ส่ิงส าคัญคือ ผู้น  าต้องท  าให้บุคลากรเข้าใจว่า การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญพอๆ               
กบัหนา้ท่ีหรืองานท่ีตนปฏิบติัอยู ่ และยงัต้องช้ีให้เห็นว่าการเรียนรู้หรือความรู้จะคงอยูก่ ับองค์กร
ตลอดไปแมส้มาชิกบางคนลาออกไปกต็าม 

4. การประเมินความสามารถขององค์กรกบัระบบน าร่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้
การประเมินสถานการณ์ขององค์กรว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อน องค์กรต้องตระหนกัถึงความส าคัญของ
ความเข้าใจ และการตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรโดยใช้แบบสอบถาม                   
ท่ี Marquardt ได้สร้างข้ึนมา 
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5. การส่ือสารวิสัยทศันแ์ห่งการเรียนรู้วิสัยทศันข์ององค์กรมีความส าคัญ เพราะจะ
ช่วยในการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมท่ีจะเป็นแนวทางในการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะ
องค์กรท่ีมีจุดมุง่หมายท่ีจะท  าให้เกิดแนวคิดและแนวปฏิบติัใหม่ๆ  โดยอาศัยการเรียนรู้ของสมาชิก
ในองค์กรเช่น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจ มีจุดมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกัน       
และสนบัสนุนวิสัยทศัน ์ ผู้น  าต้องใช้ทุกช่องทางในการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่วิสัยทศันอี์กทั้งยังต้อง
ส่ือสารวิสัยทศันใ์นทุกๆ คร้ังท่ีมีโอกาส 

6. การตระหนกัถึงความส าคัญของการคิดอยา่งเป็นระบบการคิดเชิงระบบ (System 
Thinking) จะช่วยให้สมาชิกในองค์กรมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกนั สมาชิกในองค์กรแห่ง
การเรียนรู้จึงจ  าเป็นต้องเร่ิมคิดและปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ มีการตระหนกัถึงการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกนัระหว่างหนว่ยงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและองค์กรไมส่ามารถเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ถ้าเนน้เพียงระบบเดียวหรือหนว่ยงานเดียวแต่ควรเนน้ทั้งระบบขององค์กร 

7. ผู้น  าต้องประพฤติตนเป็นแบบอยา่งของความมุง่มั่นผูกพันต่อการเรียนรู้ภาวะ
ผู้น  ามีความส าคัญต่อองค์กร เพราะผู้น  าเป็นแบบอยา่งในการอุทิศตนเพ่ือการเรียนรู้ อีกทั้งยงัเป็นผู้
กระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบัสมาชิกในองค์กรและเป็นผู้เสริมแรงการเรียนรู้โดยปฏิบติัตนเป็นผู้
ฝึกสอน (Coach) ผู้อ  านวยความสะดวก (Facilitator) และเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Advocate) 
นอกจากน้ี ผู้น  าควรมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาการปฏิบัติการโดยใช้การเรียนรู้ระยะยาวและพัฒนาอยา่ง
ต่อเน่ืองในประเด็นน้ี Marquardt (2002) ยงัแนะน าเพ่ิมเติมว่า ผู้น  าควรสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ขององค์กรด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การให้โอกาสส าหรับการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบติัเพ่ือการ
เรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร สนบัสนุนและส่งเสริมสมาชิกให้เลิกกลัวความผิดพลาด และก  าหนด
ทิศทางการปฏิบติัในการลดความผิดพลาดพร้อมกบัการพัฒนาตนเองให้กา้วหนา้เสมอ รวมทั้งต้อง
พยายามให้ค  าแนะน า และให้รางวัลตอบแทนความคิดสร้างสรรค์และการทดลองส่ิงใหม ่

8. การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองต้องเนน้ว่า การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ควรสร้างให้เป็นนิสัย และรู้สึกว่าเป็นส่วน
หน่ึงในงานของทุกๆ คน การเรียนรู้ควรเกิดข้ึนโดยอัตโนมติั และเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน
ในทุกส่วนทุกแผนกขององคก์ร ดังนั้น ควรให้โอกาสในการเรียนรู้มากๆ โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัและสนุกสนานให้เกิดข้ึน เนน้การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมากกว่าการฝึกอบรมแบบตรงเวลา                 
เนน้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกนั ซ่ึงการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมีผลกบัการสะทอ้นความคิด 
การหยัง่รู้ และการคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน 
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9. การก  าหนดกลยุทธ์เพ่ือการเรียนรู้ทัว่ทั้งองค์กรการเรียนรู้จะเกิดข้ึนต้องอาศยักล
ยุทธ์และวิธีในการสร้างหรือขยายการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกระดับขององค์กร ต้องมีการวางแผน   
ความร่วมมือส าหรับการเพ่ิมระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ทีมงาน และองค์กร ควรมีการส่งเสริม       
การทดลองกบัส่ิงใหมท่ี่แตกต่างกนั ให้เวลาและรางวัลแกน่วัตกรรม รวมทั้งให้ความสะดวกและ     
จูงใจให้เกิดการทดลองใหม่ๆ  การยกยอ่งสรรเสริญผู้เรียนรู้โดยยกยอ่ง ชมเชยผู้ท่ีมีความพยายาม              
ผู้ท่ีล้มเหลวตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสู้ต่อไป ต้องให้อิสระและจูงใจสมาชิก         
ให้เ รียนรู้ภายในและภายนอกองค์กรมีการเผยแพร่การเรียนรู้ใหม่โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ      
เ พ่ื อการแลกเปล่ียนกันระหว่า งสมาชิกแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการพบปะกันแบบ                     
ไมเ่ป็นทางการ เช่น การจัดการแสดงผลงานคุณภาพ โครงการดีเด่น โครงงาน นวัตกรรม รวมทั้ง                    
มีการส ารวจความส าเร็จและความล้มเหลวด้วยการน าการเรียนรู้ใหมไ่ปใช้ในองค์กร 

10 . การลดวัฒนธรรมราชการ และก  าหนดโครงสร้างท่ีคล่องตัวแนวทาง              
แบบราชการมกัยึดรูปแบบ และระเบียบกฎเกณฑท่ี์ชัดเจน ความเข้มงวดจะท  าลายพลังและความ
สร้างสรรค์และความมีจิตใจท่ีกล้าเส่ียง ส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องทบทวนและปรับเปล่ียน
กฎระเบียบ ท่ีไมจ่  าเป็น ลดกระบวนการ และระบบท่ีขัดขวางการเรียนรู้เนน้การเอ้ืออ านาจแกส่มาชิก 
การกระจายอ านาจการท  างาน ก  าจัดโครงสร้างท่ีไมส่ามารถเปล่ียนแปลง ก  าจัดอุปสรรคทั้งแนวราบ
และแนวตั้ ง โดยให้ค  าแนะน าเกี่ยวกบัความเปล่ียนแปลงและการประสานกิจกรรมต่างๆ กบัสมาชิก
ภายในองค์กร 

11. การเอ้ืออ านาจและให้โอกาสเพ่ือการแสดงความสามารถ สมาชิกต้องการ
อ านาจและโอกาสในการแสดงความสามารถจนช่วยเหลือองค์กรได้ การให้อ  านาจเป็นส่ิงส าคัญ       
ในการสร้างภาวการณ์เรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จ ดังนั้นเราควรให้อ  านาจในการตัดสินใจท่ีมีอิสระ
กับสมาชิกในการบริหาร เพราะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จท่ีเป็นสากลท  าให้สมาชิกรู้สึกว่าตน          
มีบทบาทมากข้ึนและมีก  าลังใจในการเรียนรู้มากข้ึน 

12. การขยายการเรียนรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องขยาย     
การเรียนรู้ไปสู่หุ้นส่วน ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและชุมชน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะช่วยเช่ือมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กบัเป้าหมายขององค์กร และสามารถให้ความช่วยเหลือองค์กรได้เป็นอยา่งดี 
ดังนั้นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรจัดตารางกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ให้กบัคนกลุ่มน้ีด้วย 

13. การแสวงหาการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ องค์กรควรจะให้โอกาสกบั
สมาชิกทุกคน ทุกระดับในการแสวงหาความรู้โดยองค์กรจะก  าหนดโครงสร้าง ระบบและเวลา            
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ในการเสาะแสวงหาและปรับปรุงการเรียนรู้ เช่นการเรียนรู้ในเวลาปกติหลังการประชุม แสวงหา
ข้อมูลความคิดเห็นจากองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ ส่วนการถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายโอนและ
การใช้ประโยชน์จากความรู้ สมาชิกในองค์กรควรเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย และอาศัยกิจกรรมท่ี
ส าคัญท่ีท  าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้คือ การสนทนาปรึกษาหารือ การอภิปราย ซ่ึงจะช่วยถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาได้เป็นอยา่งดี 

14. การแสวงหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดเพ่ือการเรียนรู้ท่ียอดเย่ียมท่ีสุด 
องค์กรท่ีขาดแคลนเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะเสียเปรียบ     
อ ในการแสวงหา จัดเกบ็และถ่ายโอนความรู้ ดังนั้น องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือให้สมาชิกขององค์กรเรียนรู้ได้ในทุกท่ีทุกเวลาท่ีต้องการ  

15. การสร้างชัยชนะและความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ให้เห็นในระยะสั้ นๆ 
การกา้วไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามอยา่งมากจึงอาจท  าให้
สมาชิกภายในองค์กรหมดก  าลงัใจได้ ดังนั้น ผู้น  าต้องสร้างเป้าหมายในระยะสั้นเพ่ือท่ีจะให้มีโอกาส
ในการเฉลิมฉลองความส าเร็จร่วมกันเป็นระยะๆ โดยองค์กรต้องให้รางวัลให้การยอมรับ                   
กบัความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนการใช้ความส าเร็จในระยะสั้นเช่นน้ีจะส่งผลให้เป็นแรงผลักดันสู่เป้าหมาย       
ในระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

16. การสร้างระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้และแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ    
ของการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องพยายามสร้างตัวบง่ช้ี หรือก  าหนดนิยามของความส าเร็จ      
ท่ีสามารถน ามาวัดผลได้เม่ือองค์กรเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงถือวา่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหน่ึง 
การวัดผลต้องมุง่วัดทั้งปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกโดยวัดตามมาตรฐานและตามความเหมาะสม 

17. การปรับปรุง การพัฒนา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง องค์กรท่ีก  าลังมุง่สู่การ
เป็นองค์กรเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้อยูเ่สมอ และรู้ดีว่าความรู้นั้นไมมี่ท่ีส้ินสุดและมีการเปล่ียนแปลง   
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ว่าจะท  าอย่างไรให้ดีข้ึน อีกทั้ งยงัต้อง
ตระหนกัว่าทุกคนต้องเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  มากข้ึนและเห็นความส าคัญของการวิเคราะหแ์ละ
การปรับเปล่ียนให้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด นอกจากนั้นสมาชิกภายในองค์กรต้องไมห่ยุดยั้งการ
เรียนรู้ กล่าวคือ ต้องเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิต เห็นได้ว่าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น
แนวคิดท่ีใช้กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดยให้
บุคคลในองค์กรมีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
ของบุคคล ทีมงานและองค์กร ดังนั้นในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควรจะมีความ
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รอบรู้และความเช่ียวชาญต่อการก  าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถดึงศักยภาพความสามารถท่ีแฝง
อยูใ่นตัวบุคลากรนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง 

2.4 กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นสามารถท  าได้จริงๆ เพราะธรรมชาติของมนุษยรั์กท่ีจะ
เรียนรู้ (Senge, 2000) ดังนั้น ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ องค์กรตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เพราะโครงสร้างท่ีแทจ้ริงในองค์กรทุกอยา่งจะต้องมีการเปล่ียนแปลงให้
เหมาะสมกบัการเป็นองค์กรค์แหง่การเรียนรู้ Willborn and Cheng (1994) ได้น  าเสนอกลยุทธ์ในการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยองค์กรจะต้องพัฒนาโครงสร้างและวิธีการเพ่ือให้เหมาะสมกบั
บุคลากร ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี เป้าหมาย ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรให้มากท่ีสุด ซ่ึงแนวทาง  
ท่ีเป็นไปได้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีดังน้ี 

1. การเปล่ียนรูปลักษณ์ของการเรียนรู้ (Transform the Image of Learning) กลยุทธ์
ท่ีชัดเจนในการเปล่ียนองค์กรแห่งการเรียนรู้คือ การเปล่ียนภาพลักษณ์ (Image) หรือรูปแบบ
ความคิดซ่ึงคนส่วนใหญเ่กี่ยวข้องกบัการเรียนรู้และมีแนวโน้มท่ีจะมองไปท่ีการเรียนรู้โดยผ่าน
รูปแบบของความคิดท่ีผ่านมา เช่น วินยั การควบคุม การฝึกฝนเป็นต้น 

2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของทีม (Develop Team Learning Activities)       
การเรียนรู้เป็นความสามารถของทีมใดทีมหน่ึงท่ีเขา้สู่วิธีการร่วมคิดกนัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นส่ิงจ  าเป็น
ท่ีขาดเสียไมไ่ด้เพราะว่าไมใ่ช่เป็นคนคนเดียวท่ีคิดแต่ต้องเป็นทีมงานท่ีช่วยกนัคิด ปัจจุบนัมีการใช้
วิธีการต่างๆ มากมายในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมงาน เช่น มีการก  าหนดงานใหมแ่ละการมีส่วน
ร่วมในโครงการท  างานร่วมกนั รวมทั้งการโยกยา้ยต าแหนง่ของบุคคลในหนา้ท่ีต่างๆ เป็นเหมือน
กุญแจส าหรับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. การเปล่ียนบทบาทของผู้บริหาร (Change the Role of Managers) ผู้บริหาร           
ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรจะมีการเปล่ียนแปลงบทบาทโดยจะต้องมีจุดประสงค์เพ่ือติดตาม        
การปรับปรุงการด าเนินงานโครงการสนบัสนุนการเรียนรู้ในระยะยาว  

4. การให้ก  าลังใจต่อการเส่ียง และการท  าการทดลอง (Encourage Experiment and 
Risk Taking) การเรียนรู้ท่ีมีความส าคัญย่อมไม่สามารถเกิดข้ึนได้ ถ้าปราศจากการทดลอง                  
ในองค์กรและควรจะมีคนกล้าท่ีจะทดลองส่ิงใหม่ๆ การท่ีจะท  าให้เกิดภาวะเช่นน้ีได้ต้องมีระบบ
ต่างๆ ท่ีพัฒนาด้วย เช่น การได้รับส่ิงตอบแทนในการเรียนรู้และการสนับสนุนให้คนอ่ืนๆ ได้มี
โอกาสในการเรียนรู้โดยมีการให้รางวัลและให้ความส าเร็จของบุคลากรท่ีกล้าคิดกล้าท  า  



51 
 

5. การสร้างระบบกลไกในการเผยแพร่การเรียนรู้ (Build Mechanics to Disseminate 
Learning) ภายในองค์กรต้องมีการด าเนินงานต่างๆ ท่ีท  าให้แนใ่จว่า การเรียนรู้ท่ีได้รับมานั้นมีการ
เผยแพร่ไปถึงทุกๆ จุด ทุกแห่งท่ีเหมาะสมขององค์กร โดยอาจจะจัดให้มีการพบปะกนัของบรรดา
ผู้จัดการทั้งหลายเพ่ือแบง่ปันประสบการณ์การเรียนรู้กนั หรือจัดงานประจ าปีให้บรรดาทีมงานของ
บุคลากรได้น  าเสนอส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ  ท่ีได้คิดค้นข้ึน 

6. การให้อ  านาจกบัคนท่ีท  างาน (Empower People) ถ้าลูกจ้างทั้งหลายได้รับการ
ยอมรับในความสามารถและในความส าเร็จของเขากจ็ะเรียนรู้ได้ถึงระดับท่ีดีท่ีสุด องค์กรบางแหง่ได้
มีการพัฒนาระบบการท  างานต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนความเป็นอิสระของลูกจา้งในการปฏิบติังาน การท่ี
จะท  างานอยา่งมีความสามารถในการผลิตและมีความคิดสร้างสรรค์นั้น แต่ละบุคคลจะต้องมีอ  านาจ
ในการเรียนรู้ด้วย 

7. การพัฒนาวินัยของการคิดระบบ (Develop the Discipline Systems Thinking) 
การคิดเป็นระบบคือ ความสามารถในการมองเห็นรูปแบบและความเกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนั เป็นส่ิง
ท่ีมีความส าคัญมากของคนท่ีมีความช านาญในการท  างาน ซ่ึงนอ้ยคนนกัจะท  าได้แต่ตราบใด ท่ีใน
องค์กรยงัมีการคิดท่ีไมเ่ป็นระบบอยู ่ องค์กรจะไมส่ามารถท่ีจะได้มาซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์
อยา่งเต็มท่ี 

8. การสร้างวัฒนธรรมของการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง (Create Culture of Continuous 
Improvement) องค์กรแห่งการเรียนรู้จะด าเนินไปได้ด้วยดีหากมีวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลท  าให้ผลิตภณัฑแ์ละการบริการทุกอยา่งมีคุณภาพโดยมีข้อผูกมดักบักระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเป็นการบงัคับให้องค์กรหาวิธีท่ีจะท  าให้ดีข้ึน และจ าเป็นท่ีต้องมีผู้เรียนรู้ท่ีดี
และฉลาดคลอ่งตัวเหมือนองค์กร นอกจากน้ี Marquardt (2002) ได้น  าเสนอ 10 ยอดกลยุทธ์ในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังน้ี 

1 . จัดประ ชุมสัมมนา เกี่ ยวกับอนาคตเ พ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน                      
การเปล่ียนแปลงวิสัยทศันข์ององค์กรนั้น ควรเร่ิมต้นด้วยการจัดประชุมสัมมนาระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผู้น  าจะต้องค านึงถึงหลักการและกระบวนการต่างๆ เช่น พยายามหาข้อสรุป
ร่วมกนัโดยใช้หลักเหตุผลช้ีใหเ้ห็นความส าคัญของการเรียนรู้ทั้งกอ่นและหลงัการสัมมนา สร้างการ
เรียนรู้โดยอาศัยความเข้าใจ ให้ความส าคัญกบัทรัพยากรท่ีจ  าเป็นของทุกระบบทั้งองคก์ร นอกจากน้ี
ต้องสร้างโครงสร้างท่ีจะท  าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกนั 

2. หาทางสนบัสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงต้องหาวิธีการ
เผยแพร่วิสัยทศันแ์ละค่านิยม และจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบติัต่างๆ ด้วย เพราะการท่ีผู้บริหาร
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ปฏิบติัตนเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกส่วนขององค์กรจะช่วยสร้างความเข้าใจและแรงบนัดาลใจ
ให้กบัคนอ่ืนๆ ในองค์กรได้อยา่งดีย่ิง 

3. สร้างบรรยากาศองค์กรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สภาวะแวดลอ้ม
ท่ีส่งเสริมและให้รางวัลกบัการเรียนรู้ จะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมและทา้ทายให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการก  าหนดให้การเรียนรู้เป็นกุญแจส าคัญท่ี
ไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จขององค์กร ตลอดจนควรมีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง มองข้อผิดพลาดเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้สมาชิกทุกคนเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายข้ึน และส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการเรียนรู้ 

4. ท  าการปรับเปล่ียนด้านนโยบายและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดเม่ือองค์กรมีข้อจ  ากดัต่างๆ น้อยลงซ่ึงจะส่งผลให้
ความคิดต่างๆ สามารถไหลเวียนได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควรตัดข้อจ  ากดัและขั้นตอน
การท  างานท่ีไมจ่  าเป็นออกไป ท  าให้หนว่ยงานต่างๆ มีขนาดเล็กลง ลดความเข้มงวด ปรับให้มีความ
ยืดหยุน่ จัดโครงสร้างการบงัคับบญัชาท่ีมีลักษณะแบนราบ (Flat) พยายามท  างานท่ีมีลักษณะเป็น
โครงการ และเปิดโอกาสให้พนกังานด าเนินการตามความคิดริเร่ิมของตนเอง 

5. ให้รางวัลทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม ผู้บริหารควรจัดให้มีการให้
รางวัลแกก่ารกระท  าท่ีเอ้ือประโยชนต์่อการเรียนรู้ขององค์กรทั้งในทางตรงและทางอ้อม เช่น การ
ขวนขวายหาความรู้ การคิดค้นส่ิงใหม่ๆ การสอนและการถ่ายโอนความรู้ให้กบัสมาชิกในทีมและ
สมาชิกนอกทีม 

6. ประสานการเรียนรู้ให้เข้ากบันโยบายทุกด้านและทุกการด าเนินงานของ
องค์กรจะต้องมีการถ่ายโอนความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ในโครงการต่างๆ ไปสู่ทุกๆ หนว่ยงานใน
องค์กร การสรรหาหรือพิจารณาต าแหนง่ควรพิจารณาท่ีการเรียนรู้และความสามารถในการส่งเสริม
ให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้ ควรมีการมอบหมายให้พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการแสวงหาและถ่ายโอน
ความรู้ไปยงับุคคลอ่ืน นอกจากนั้น พนกังานทุกคนควรต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัสมรรถนะ
ในการท  างานอันประกอบด้วย ความสามารถในการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์ การแกปั้ญหา การ
พัฒนาตนเอง ความเป็นผู้น  าและการมีวิสัยทศัน์ 

7. จัดตั้ งศูนยอ์ัจฉริยภาพและโครงการสาธิตศูนยอ์ัจฉริยภาพจะพัฒนาและ
ถ่ายโอนแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดไปทัว่ทั้งองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิผล การจัดให้มีการสาธิตในรูปแบบ
โครงการต่างๆ กเ็พ่ือเป็นแบบอยา่งให้หนว่ยงานอ่ืนสามารถน าไปประยุกต์กบังานของตนได้  
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8. วัดผลกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและท่ีไมใ่ช่ตัวเงินองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต้องวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่างๆ กบัผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ทั้งในด้านท่ี
เป็นตัวเงินและไมใ่ช่ตัวเงิน นอกจากน้ีต้องมีการอภิปรายและกระบวนการวิเคราะห์หาตัววัดท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสุด 

9. ให้เวลาและโอกาสในการเรียนรู้องค์กรไมค่วรบีบบงัคบัให้เกิดการเรียนรู้ 
เพราะอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อความปรารถนาท่ีจะให้เกิดส่ิงดีๆ ซ่ึงการด าเนินการอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไปอาจเกิดผลท่ีดีกว่า เพียงแตอ่งค์กรควรตระหนกัถึงความส าคัญกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ท่ีจะเอ้ืออ านวยให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การเรียนรู้และการแบง่ปันความรู้ได้ง่ายข้ึน 

10. ท  าให้เกิดการเรียนรู้แบบเจตนาในทุกท่ีทุกเวลา ภายในองค์กรควรจัด
ให้มีการแบง่ปันความรู้เกี่ยวกบัประสบการณ์ของความส าเร็จ หมัน่ฝึกฝนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ควรแบง่เวลาในการประชุมหรือการฝึกอบรมไว้ส่วนหน่ึงเพ่ือทบทวน
ความรู้ท่ีเกิดข้ึน และอาจจ้างบุคคลหรือหนว่ยงานภายนอกมาท  างานเพ่ือให้องค์กรได้รับความคิด
ใหม่ๆ  

สรุปแนวทางการบริหารองค์กรให้กา้วไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นมีปัจจัย                   
ท่ีเกี่ยวข้องมากมาย ดังเช่น จะต้องค านึงถึง วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กรท่ีมีการกระจาย
อ านาจมีรูปแบบการบริหารงาน รวมถึงกระบวนการท  างานท่ีจะต้องเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้วย เพราะถ้ามีแต่แนวคิด ทฤษฎีต่าง  ๆ โดยไมป่รับส่วนอ่ืน  ๆ ให้มีความสอดคล้องกันก็ไม่เกิด
ประโยชนแ์ต่อยา่งใด นอกจากน้ี องค์กรต้องเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์ร 
เพ่ือให้คนในองค์กรมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ได้อยา่งกว้างขวาง และต้องมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้
มามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ และท่ีจะขาดเสียไมไ่ด้คือ ผู้น  าหรือผูบ้ริหารองคก์รต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ให้กบัสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้เกิดบรรยากาศแห่งการท  างานร่วมกนั มีการแสดงความคิดเห็นและ
แกปั้ญหาร่วมกนั นอกจากน้ี ผู้บริหารควรมีหนา้ท่ีในการแสวงหาคิดค้นเทคนิควิธีเพ่ือให้สมาชิก       
ในองค์กรเห็นความส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อคุณภาพ            
ท่ียั่ง ยืนและมั่นคงขององค์กร ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ตอบโจทยท่ี์ส าคัญให้ได้ว่าจะบริหารอยา่งไร 
องค์กรจึงมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.5 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  องค์กรรแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนท  างานบน
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ (Learning Base)  โดยมีกระบวนการ ดังน้ี  
 1. ก  าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบติัการ คือ  
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  1.1 กลยุทธ์ช้ีน  า (Surge Strategy)  โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและ
สนบัสนุน  
  1.2 กลยุทธ์ปลูกฝัง(Cultivate Strategy) โดยให้คณะท  างานในสายงานด้านทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ  
  1.3  กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะท  างานพิเศษจากทุก  ๆหนว่ยงานใน
องค์กรมาร่วมกนัรับผิดชอบด าเนินการ 
 2. ก  าหนดแผนงานให้ชัดเจน  ดังน้ี 
  2.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการท  างานแบบทีม  
  2.2 จัดท  าแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกบัโครงสร้ างในการบริหารงานให้มี
ลักษณะเป็นการท  างานเป็นทีม  โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนา
ประสบการณ์พร้อมทกัษะจากการเรียนรู้ในท่ีท  างาน  
  2.3  จัดท  าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้ านอุปกรณ์ต่ าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต้อง ใช้
ประกอบการฝึกอบรม  และการเรียนรู้ประเภทต่าง  ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทศันูปกรณ์  
เป็นต้น 
 3.  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก  ๆด้านท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลง  
 4. พัฒนาพ้ืนฐานส าคัญขององค์กรเรียนรู้ดังน้ี 
  4.1 มุง่สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพ่ือให้เกง่ในทุก  ๆด้าน เกง่ในการเรียนรู้ เกง่
คิด เก ่งท  า มีไหวพริบปฏิภาณ  มีความเพียรพยายามตั้ งแต่เยาว์วัยและใฝ่รู้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  
เพ่ือให้สอดคล้องกบัโลกยุคโลกาภิวัตน์ซ่ึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based)  ท่ีต้องมีการ
เรียนรู้ไปตลอดชีวิต โดยมีการค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ  เหล่าน้ี การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal 
Vission)  ซ่ึงได้แกค่วามคาดหวังของแต่ละคนท่ีต้องการจะให้ส่ิงต่าง  ๆ เกิดข้ึนจริงในชีวิตของตน มุง่มัน่
สร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยนั ใฝ่ดี  มีพัฒนาการอยูต่ลอดเวลาใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ เพ่ือให้มีระบบคิด และการตัดสินใจท่ีดี ฝึกใช้จิตใต้ส านึก (Subconcious) สั่งงาน เพ่ือให้กากร
ท  างานเป็นไปโดยอัตโนมติั  และได้ผลงานท่ีดี 
  4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ี เปิดกว้าง (Mental Model)  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ท่ีได้สะสมมาตั้ งแต่เด็กกับพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล  ท  าให้
ความคิดและความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกัน  และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหา
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ใหญเ่พราะมีการยึดติด  กบัรูปแบบและวิธีการท่ีตนเองคุ้นเคย  ท  าให้เป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง
และการปรับตัว  
  4.3  การสร้างและสานวิสัยทศัน ์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้สนบัสนุน
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  โดยมีการน าวิสัยทศันท่ี์ได้สร้างข้ึนมาเป็นเป้าหมาย
ของการก  าหนดแผนกลยุทธ์  เพ่ือสานให้วิสัยทศันเ์ป็นจริงด้วยแผนการปฏิบติัต่อไป  
  4.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเนน้การท  างานเป็นทีมโดยให้ทุก
คนในทีมงานใช้วิจารณญาณร่วมกนัตลอดเวลาว่า ก  าลังท  างานอะไร จะท  าให้ดีข้ึนอยา่งไร เป็นการเรียนรู้
ร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามคัคี ขยนัคิด ขยนัเรียนรู้ และขยนัท  า
ด้วยความเช่ือว่าการเรียนรู้ในลักษณะน้ีจะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของทีมงาน  
  4.5 ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking)  เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน
ถึงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง  ๆ ท  าให้มองทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นภาพรวม จะได้สามารถเผชิญกบัภาวะวิกฤติ  
และการแข่งขันได้ 
 5. พัฒนาพนกังานในระดับผู้น  าองค์กร  ไมว่่าจะเป็นหัวหนา้โครงการ หรือหัวหนา้ทีมงาน  ให้
มีความเข้าใจบทบาทของผู้น  าในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบติัติให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  
และเป็นผู้ให้การสนบัสนุนผู้อ่ืนในการปฏิบติังานให้ราบร่ืน 
 6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง  ๆ แกที่มงานเพ่ือให้สามารถบริหารและ
รับผิดชอบด้วยตัวเองได้  เป็นการเพ่ืออ านาจให้แกพ่นกังาน จะได้เกิดความคล่องตัว 
 7.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีข้ึนตลอดเวลา 
 8.  ท  าการประเมินผล (Assessment) เพ่ือปรับปรุงผลงานเสมอ  
 (ศิริวรรณ แกว้จันดา,2551) 

ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.1 โรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

นกัวิชาการหลายทา่นได้กล่าวถึงสถานศึกษาในฐานะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังน้ี 
Kerka (1995) กล่าวถึง ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า สถาบนัการศึกษาเป็นองค์กร        

แห่งการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะต่อไปน้ี คือ ต้องสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง      
ใช้การเรียนรู้เพ่ือน  าไปสู่เป้าหมายขององค์กร เช่ือมโยงการปฏิบติังานของบุคลากรกบัการปฏิบติังาน
ขององค์กร สนับสนุนการค้นคว้าสืบสวน สอบสวนและการสนทนา ให้บุคลากรแบง่ปันความรู้
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อยา่งเปิดเผยและกล้าเส่ียง ค านึงถึงการใช้สภาวะปัจจุบนัเป็นฐานในการเปล่ียนแปลง ตระหนกัถึง
ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์กบัสภาวะแวดล้อม 

Karsten and Voncken & Voorthius (2000: 154-155) กล่าวถึง โรงเรียนท่ีองค์กรแห่งการเรียนรู้
ต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ คือ การปรับปรุงกลไกต่างๆ เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารจากส่ิงแวดล้อมภายนอก 
และคัดเลือกจัดระบบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรรับความคิดใหม่ๆ ของลูกค้าและ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน าความคิดเหล่าน้ีไปสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กร ปรับปรุงการ
ติดต่อส่ือสารภายในองค์กร และสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึง
กนัและกนั เกบ็เกี่ยวผลประโยชนจ์ากแนวคิดใหม่ๆ  และสนบัสนุนความร่วมมือและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ สร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกระดับและก  าหนดเป็นปทัสฐานและค่านิยมขององค์กร 
ทบทวนและสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ในองค์กรอยา่งสม  ่าเสมอ  

Perskins (2000) กล่ าว ถึง โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้  (The School                   
as a Learning Organization) ว่าเป็นท่ีสร้างความเจริญงอกงามแกเ่ยาวชน ควรสร้างความเจริญงอก
งามให้กบับุคคลและผูบ้ริหารด้วย ควรเป็นสถานท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการใช้ปัญญาและความร่วมมือ
ทางวิชาชีพ (Professional Collaborations) นอกจากน้ีองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีประสบผลส าเร็จต้อง
ก  าหนดโครงสร้างท่ีส่งเสริมความสามารถของสมาชิกในโรงเรียนนั้น เพ่ือกอ่ให้เกิดความร่วมมือ        
ในการก  าหนดทิศทางของโรงเรียน และส่งเสริมการควบคุมตนเอง สร้างระบบท่ีเป็นพลวัตร              
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงความต้องการและตรงความต้องการและวิสัยทศันข์องชุมชน  

Butcher et al (2001) อธิบายเกี่ยวกบัโรงเรียนท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรเป็นระบบ 
(System) มากกว่าแยกส่วน (Separate Parts) ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน บุคลากรสนับสนุน 
ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของโรงเรียนและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการปฏิบติังาน ต้องเป็นส่วนหน่ึงของการรับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจ
ของโรงเรียน ระบบต่างๆ ของโรงเรียนต้องกอ่ให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้และกระจายความรู้ทุกๆ         
กลุ่มในระบบนั้น 

Brandt (2003) กล่าวว่า โรงเรียนท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า วัฒนธรรมของโรงเรียนนั้น
ต้องรับเอาการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีลึกซ้ึง และยัง่ยืนซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียน ปัจเจกบุคคล
เรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือระบบต่างๆ มีความหมาย บุคคลมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ ต้องสนับสนุนการเรียนรู้ในการพิจารณาว่าโรงเ รียนเป็นองค์กรแห่งการเ รียน รู้นั้ น                  
ควรพิจารณาลักษณะส าคัญ 10 ประการ คือ  
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1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างท่ีสนบัสนุนพฤติกรรมการเรียนรู้ กล่าวคือ บุคคล
เรียนรู้เ ม่ือได้รับการจูงใจ องค์กรเรียนรู้เม่ือมีเหตุผล การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ควรมีวัสดุ
อุปกรณ์หรือหลักจิตวิทยา การสนบัสนุนควรมีโครงสร้างท่ีเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับของ
องค์กร 

2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายท่ีท้าทายและสามารถท  าให้ส าเร็จได้ในโรงเรียน 
เป้าหมายท่ีส าคัญต้องเกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. สมาชิกในองค์กรเรียนรู้ สามารถอธิบายขั้ นตอนการพัฒนาองค์กรได้อย่างถูกต้อง       
องค์กรอาจเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคคลสามารถก  าหนดความ
เปล่ียนแปลงองค์กรได้ และสามารถอธิบายสถานะของกระบวนการเปล่ียนแปลงนั้นได้ 

4. รวบรวมจัดระบบและจัดการข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร        
องค์กรเหมือนกับบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน จึงมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันด้วยในการเรียนรู้            
ต้องพิจารณาถึงการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ขององค์กร 

5. มีกระบวนการท่ีใช้ความรู้เป็นฐานและใช้กระบวนการสร้างความคิดใหม่ 
6. มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกบัแหล่งเรียนรู้ภายนอกอยูเ่สมอ  
7. ต้องพิจารณาข้อมูลป้อนกลับ ด้านผลผลิตและกระบวนการ  
8. มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการท  างานอยา่งต่อเน่ือง  
9. มีวัฒนธรรมท่ีสนบัสนุน ได้แก ่บรรยากาศเป็นมิตร สนบัสนุนโอกาสเรียนรู้จากผู้อ่ืน 
10. เป็นระบบเปิด (Open System) ท่ีรับรู้ความเคล่ือนไหวจากส่ิงแวดล้อมภายนอกรวมทั้ ง

เง่ือนไขทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  
ส าหรับ Hoy and Miskel (2001) กล่าวว่า โรงเรียนเป็นองค์กรให้บริการท่ีผูกพันกบัเร่ืองของ

การสอนและการเรียนรู้เป็นหลักเป้าหมายสุดทา้ย (Ultimate Goal) ของโรงเรียน คือ การเรียนรู้ของ
นกัเรียน ดังนั้น ในบรรดาองค์กรประเภทต่างๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่า
องค์กรประเภทใดๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดโครงสร้างองคก์รให้สง่เสริมตอ่
การสอนและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์กรให้เป็นแบบมีส่วน
ร่วมและมีการควบคุมตนเอง การจูงใจบุคคลให้มีความมัน่คงในอาชีพ มีความส าเร็จและเปิดกวา้งตอ่
การเปล่ียนแปลง การป้องกนัรูปแบบการเมืองท่ีไมถู่กต้องในกระบวนการเรียนรู้และการสอน การมี
ภาวะความเป็นผู้น  าแห่งการเปล่ียนแปลง การมีระบบติดต่อส่ือสารแบบเปิดและต่อเน่ืองและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น ส่วน Razik and Swanson (2001) โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้ องค์ประกอบส าคัญท่ีจะท  าให้โรงเรียนมีลักษณะเช่นนั้นได้ ผู้บริหารต้องมองโรงเรียน
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เป็นระบบขององค์กร ซ่ึงส่วนต่างๆ ต้องมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์และส่งผลซ่ึงกนัและกนั เช่น ขนาด     
ความซับซ้อนขององค์กร การตัดสินใจ อ  านาจในองค์กร วัฒนธรรม ภาวะผู้น  า การเปล่ียนแปลง     
ในองค์กร ความมีประสิทธิผลในองค์กร การติดต่อส่ือสาร การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร      
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Cunningham and Cordeiro (2001) กล่าวว่า ต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเปล่ียนแปลงกระบวนทศันท์างการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
และส่ิงส าคัญท่ีจะกอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้นั้นข้ึนอยูก่ ับภาวะผู้น  าของผู้บริหาร ส่วน Owens 
(2001) กล่าวว่าสภาพองค์กรในโรงเรียนนั้นจะมีระบบของตนเอง จ  าแนกระบบย่อยออกเป็น 4 
ระบบคือ ระบบยอ่ยด้านโครงสร้าง ด้านคน ด้านงาน และด้านเทคโนโลยี ดังนั้น โรงเรียนในฐานะท่ี
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สมาชิกในองค์กรมีการต่ืนตัวและมีแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความคิดริเ ร่ิมท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนกับองค์กร                    
มีความสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์กร โดย ภาพรวมเป็นองค์กรท่ีมุง่
แสวงหาความเป็นไปได้และโอกาสเพ่ือการพัฒนาเพ่ือความเติบโตและเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในส่ิงใหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ือง 

ธีระ รุญเจริญ (2553) ได้ประมวลลักษณะของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีดีของ
โรงเรียนจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงพอสรุปได้ดังน้ี 

1. การจัดองค์กรของโรงเรียนเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรกล่าวคือ 
1.1 โครงสร้างโรงเรียน 

(1) มีการกระจายหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ 
(2) มีโครงสร้างหนว่ยงานท่ีเอ้ือต่อการประสานสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 
(3) มีการปฏิบติังานท่ียืดหยุน่ได้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ 
(4) มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัและกนั 

1.2 วิสัยทศันโ์รงเรียน 
(1) มีการระดมสมองของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติัเพ่ือก  าหนดวิสัยทศัน์

ของโรงเรียน 
(2) วิสัยทศันเ์อ้ือประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่นนกัเรียน) เป็นส าคัญ 
(3) มีวิสัยทศันท่ี์ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบติัได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
(4) มีวิสัยทศันท่ี์สามารถน าไปสู่ความร่วมมือจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  

1.3 วัฒนธรรมโรงเรียน 
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(1) โรงเรียนวัฒนธรรมท่ีเปิดเผยให้ความไว้วางใจยอมรับและสนบัสนุนซ่ึงกนัและ
กนัของทุกคนในโรงเรียน 

(2) ทุกคนในโรงเรียนมีค่านิยมในการท  างานเป็นกลุ่มเป็นทีม 
(3) โรงเรียนส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และบุคลากรกล้าท  าส่ิงใหม่ๆ  ได้ 
(4) บุคลากรรักษาการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั 
(5) โรงเรียนถือว่าการพัฒนาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงจ  าเป็น 

1.4 ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
 (1) โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกฝ่าย/ทุกหนว่ย 
 (2) โรงเรียนยกยอ่งให้รางวัลครูและทีมงานท่ีมีการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  

(3) โรงเรียนจัดสร้างคุณภาพระบบวดัผลงานท่ีเกดิข้ึนจากการศึกษาการเรียนรู้ของทุกคนทุกฝ่าย 
 (4) โรงเรียนสร้างเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 (5) โรงเรียนสร้างส่ิงแวดล้อมสถานท่ี ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้ 

(6) โรงเรียนจัดหางานงบประมาณและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการศึกษาเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมให้แกค่รูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

 (7) โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน 
 (8) โรงเรียนพัฒนาสมรรถภาพในการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ให้แกบุ่คลากรทุกคน    

2. โรงเรียนมีบุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
 (1) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการริเร่ิมวิธีปฏิบติังานใหม่ๆ  
 (2) ผู้บริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรอ่ืนพัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
 (3) ผู้บริหารเป็นกลัยามิตรต่อทุกคนด้วยความเป็นกนัเอง  
 (4) ผู้บริหารมีความยุติธรรมต่อทุกคน 
 (5) ผู้บริหารมีความอดทนมุมานะในการปฏิบติังานเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

(6) ผู้บริหารกระตุ้น สนบัสนุน ยกยอ่ง เปิดใจกว้างให้ทุกคนแสวงหาความรู้และ
วิธีการใหม่ๆ  

 (7) ผู้บริหารแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคลากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอยา่งสม  ่าเสมอ  
 (8) ผู้บริหารสนใจใฝ่รู้เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 (9) ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ใหม่ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
 (10) ผู้บริหารตระหนกัในศักด์ิศรีและความจงรักภกัดีของบุคลากร  
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2.2 บุคลากรของสถานศึกษา 
 (1) มีความสนใจ ใฝ่รู้ 
 (2) แสวงหาความรู้และวิธีการปฏิบติังานใหม่ 
 (3) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กบัผู้บริหารและเพ่ือนครู 
 (4) ยอมรับและยกยอ่งองค์ความรู้ของบุคคลอ่ืน 
 (5) มีเครือข่ายในการศึกษาเรียนรู้กบัหนว่ยงานและบุคคลอ่ืน 
 (6) กระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้ทั้งโดยส่วนตนเองและเรียนรู้ร่วมกบัคนอ่ืน 
 (7) มีความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 (8) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยเฉพาะในองค์กรวิชาชีพต่างๆ  
 (9) พัฒนาตนเองอยูเ่สมออยา่งต่อเน่ือง  

 3. โรงเรียนจัดระบบการศึกษาเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.3 รูปแบบการศึกษาเรียนรู้ 

(1) ผู้บริหารและครูบูรณาการการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

(2) เป้าหมายการศึกษาเรียนรู้พอปรับเปล่ียน คาดการณ์อนาคต และเพ่ือพัฒนางาน
การปฏิบติั 

(3) โรงเรียนถือว่ารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความส าคัญมากกว่าการเรียนรู้แบบอ่ืน 
(4) โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับกลุ่มงาน 

ระดับองค์กร และระดับระหว่างองค์กร 
(5) โรงเรียนถือว่าการเรียนรู้ทุกระดับอาศัยร่วมกบับุคคลเป็นพ้ืนฐาน 

1.4 การสร้างนิสัยการเรียนรู้ 
(1) โรงเรียนพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้คิดอยา่งมีระบบ สร้างแบบแผนการคิดท่ีดี

เรียนรู้เป็นทีม มีวิสัยทศันร่์วมและสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของตนเอง  
(2) ทุกคนถือว่าการศึกษาเรียนรู้โดยการพ่ึงตนเองเป็นส่ิงส าคัญ 
(3) ทุกคนกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนางานอยูเ่สมอ  
(4 )  ทุกคน/ทุก ฝ่าย มุ่งพัฒนางานของตนเองเพ่ือเกิดประโยชน์และบรรลุ

เป้าประสงค์ของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
3.3 การจัดการเรียนรู้ 
 (1) ทั้งผู้บริหารและครูมีแผนการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนางาน 
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(2) ทุกคนในโรงเรียนมีขั้ นตอนแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายจากแหล่งต่างๆ           
มาพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 

 (3) ทุกคนในโรงเรียนเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ  

 (4) โรงเรียนสนบัสนุนทุกคนให้แสวงหาองค์ความรู้โดยใช้วิธีการหลากหลาย  
 (5) ทุกคนทุกฝ่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 (6) ทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนน าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ให้เป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 (7) โรงเรียนจัดเกบ็องค์ความรู้ไว้อยา่งเป็นหมวดหมูมี่ระบบท่ีดี  
 (8) ทุกคนทุกฝ่ายสามารถน าองค์ความรู้ท่ีจัดเกบ็ได้อยา่งคล่องตัว  
 (9) โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงองค์ความรู้และน ามาใช้พัฒนางานอยา่งต่อเน่ือง  

4. สถานศึกษาแสวงหา พัฒนา และใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเรียนรู้  
2.1 การลงทุนส่ือและเทคโนโลยี 
(1) โรงเรียนจัดสรรงบประมานเพ่ือจัดหาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้ของทุกคน 
(2) โรงเรียนมีหนว่ยรับผิดชอบเพ่ือเป็นกลไกในการสร้างสารสนเทศใหม่ๆ  ของทุกคน 
(3) โรงเรียนจัดท  าแผนใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนต์่อการบริหารจัดการ 

1.5 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
(1) ทุกคนและทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  
(2) ทุกคนสามารถใช้ระบบส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาศึกษาเรียนรู้ได้ทนัเวลา

ทนัสมยัทนังาน 
(3) ทุกคนมีสมรรถนะในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  
2. โรงเรียนมีกระบวนการและการจัดการนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาเรียนรู้  

5.1 การจัดการกระบวนการนวัตกรรม 
(1) โรงเรียนมีกลไกการพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ๆ  เพ่ือการศึกษา

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (2) โรงเรียนพัฒนาทุกคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
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(3) โรงเรียนมีหนว่ยงานพัฒนารูปแบบการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยัและ 
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

5.2 นวัตกรรมการจัดการ 
(1) โรงเรียนมีขั้นตอนประยุกต์ใช้ความรู้ใหมเ่พ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
(2) โรงเรียนสร้างความเข้าใจให้แกทุ่กฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีก  าหนดไว้ 
6.1 ผลผลิต 

(1) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับและยกย่องในฐานะนักวิชาการจากทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 (2) โรงเรียนมีคุณภาพโดดเด่นในหมูโ่รงเรียนด้วยกนัและระดับประเทศโดยมีหลกั
แสดงไว้ชัดเจน 

 (3) นวัตกรรมท่ีโรงเรียนสร้างข้ึนท  าให้ภารกิจมีคุณค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
(4) ผลผลิตด้านนวัตกรรมในการบริหารและการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้ชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนมากข้ึน 
6.2 ผลลัพธ์ 
 (1) โรงเรียนได้รับการยกยอ่งและรางวัลการเป็นผู้น  าทางวิชาการจากภายนอก 
 (2) คณะผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งโรงเรียน 

(3) โรงเรียนหลอมรวมกลยุทธ์ในการปฏิบติัและการเรียนรู้ของทุกคนมาปรับใชก้บั
การบริหารจัดการ  

 (4) ทุกคนแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ซ่ึงกนัและกนั 
 (5) ทุกคนมุง่มัน่ท  าภารกิจให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว 

(6) โครงสร้างการบริหารจัดการมีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อความอิสระ      
ในการท  างาน 

 (7) โรงเรียนเกิดนวัตกรรมเรียนรู้ท่ีดี 
 (8) การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
 (9) โรงเรียนอ่ืนน าเทคโนโลยีท่ีโรงเรียนพัฒนาข้ึนไปใช้ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียนเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร               
แห่งการเรียนรู้นั้น ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการโรงเรียนตลอดจน
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ ความรู้ นวัตกรรมและทักษะใหม่ ๆ ซ่ึงทุกๆ  
องค์ประกอบจะตอ้งได้รับการพัฒนาไปด้วยกนั ดังเช่นท่ี Senge ได้เสนอแนะว่าในการพฒันาองคก์ร
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไมค่วรพัฒนาแยกส่วนแต่ควรพฒันาทั้งระบบในทุก ๆ  ด้านไปพร้อม ๆ 
กนั (Senge,2006) ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งกรเรียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยอ่ืน 
ๆ ท่ีเป็นผลจากการศึกษาของ Marquardt ในการพิจารณาถึงแนวทางการบริหารเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าหลักการและแนวคิด
จากนักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
ประกอบพิจารณาในการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ิมเติม ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบด้านองค์กร 
 องค์กร เป็นโครงการสร้างและศูนยก์ลางท่ีก  าหนดให้สมาชิกมาท  างานร่วมกนัอยา่งมีแบบ
แผนมีกระบวนการในการด าเนินงาน ดังนั้น ในการปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นั้นจ  าเป็นต้องพิจารณาถึงองคป์ระกอบหลกัด้านองค์กรท่ีประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร วิสัยทศัน์
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์องค์กรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.1 โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กรเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงอยู่ขององค์กรและสมาชิก         

ขององค์การ ดังท่ี Robbins and Coulter (Robbins and Coulter, 2004) กล่าวว่า โครงสร้างองค์กร คือ 
กรองโครงงานขององค์กรท่ีก  าหนดงาน กลุ่มงาน และความสัมพันธ์ของงานไว้ Aldag and Stearns 
(Aldag and Stearns, 1987) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของโครงสร้างองค์กร(Basic Elements of 
Organizational Structure) มี 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การแบง่งาน หมายถึง การจัดบุคลากรในองค์กรให้เข้าท  างานตามลักษณะ
งานท่ีได้แบ่งแยกย่อยไว้ตามลักษณะความช านาญเฉพาะทาง ซ่ึ งการแบ่งงานนับว่าเป็นกลไก         
ทางโครงสร้างท่ีมีความส าคัญ เพราะจะเป็นตัวก  าหนดความพยายามในการประสานงานและ          
การควบคุมงานของผู้บริหาร 

2) การจัดแผนกงาน หมายถึง การจัดกลุ่มของงานหลังจากท่ีแบง่งานออกไปให้
บุคลากรท่ีท  างานตามความสามารถ ตามทกัษะเฉพาะตัวแล้ว และโดยปกติการจัดแผนกงานจะตอ้ง
ค านึงถึงความรู้และทกัษะ กระบวนการของงาน เวลาท่ีปฏิบติังาน ประเภทของผลผลิต การควบคุม
งานของผู้บริหาร 
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3) โครงสร้างของอ านาจสามารถพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
   3.1) การรวมอ านาจ หมายถึง การตัดสินใจอยูท่ี่ผู้บริหารระดับสูง  
   3.2) การกระจายอ านาจ หมายถึง การตัดสินใจบางส่วนถูกกระจายลงไป
ให้กบัผู้บงัคับบญัชาระดับกลางและระดับล่างอยา่งไรกต็าม การท่ีผู้บริหารจะก  าหนดให้องค์การมี
โครงสร้างของอ านาจท่ีมีลักษณะใดนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัองค์การด้วย เช่น หากองค์การ
อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว กจ็ะเหมาะกบัโครงสร้างอ านาจแบบกระจาย
อ านาจ เพ่ือสามารถตัดสินใจได้ทนัสถานการณ์ ทั้งน้ีกต็้องพิจารณาถึงความสามารถในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างด้วยว่ามีความสามารถในการตัดสินใจหรือไม่ 

4) ช่วงการบังคับบญัชา หมายถึง จ  านวนผู้ใต้บงัคับบัญชาท่ีจะต้องรายงาน    
ต่อผู้บังคับบัญชาคนหน่ึง การก  าหนดช่วงการบังคับบญัชาแคบจะแสดงลักษณะโครงสร้างของ
องค์การท่ีเรียกว่า องค์การแบบสูง (Tall Organization) และช่วงการบังคับบัญชาท่ีกว้างจะแสดง
ลักษณะโครงสร้างองค์การท่ีเรียกว่า องค์การแบบแบนราบ (Flat Organization) 

5) การประสานงาน เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมในองค์การเพ่ือน  าไปสู่เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกนัขององค์การ การเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัของกิจกรรมมี 4 รูปแบบ  คือ 

5.1)  แบบร่วมกัน เป็นการประสานแบบมีการติดต่อกันโดยตรง         
และการติดต่อระหว่างบุคลากรแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลมีไมม่ากนกั  

5.2) แบบต่อเน่ือง เป็นการประสานงานท่ีเกิดข้ึนเม่ือผลผลิตของ
กิจกรรมหน่ึงปัจจัยน  าเข้าของอีกกิจกรรมหน่ึง  

5.3) แบบแลกเปล่ียน ในกรณีท่ีแต่ละหนว่ยงานต้องการผลจากการ
ปฏิบติังานของหนว่ยอ่ืนมาเป็นปัจจยัน  าเขา้ของตนการประสานงานในลักษณะแลกเปล่ียนจึงเกิดข้ึน 

5.4) แบบทีม เป็นการประสานงานท่ีต้องการปฏิสัมพันธ์ หรือความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานระหว่างบุคลากรจากหนว่ยงานต่างๆ มากกว่าการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกนั
และกนัเทา่นั้นองค์การแห่งการเรียนรู้กเ็ช่นเดียวกบัองค์การประเภทอ่ืน ๆ  ท่ีโครงสร้างขององค์การ
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคัญเป็นอยา่งย่ิง เพราะโครงสร้างขององค์การนั้นเปรียบเสมือนกบัระบบการ
ด ารงชีวิต ท่ีจะต้องมีการเร่ิมต้นใหมด่้วยตัวของมนัเอง และมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนใหม ่
และเพ่ือพัฒนาความสามารถจากประสบการณ์ท่ีพบ (Fairholm, 2000; Senge, 2006)  
 Marquardt and Reynold (1994) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม
มีลักษณะแบนราบ (Flat) มีการติดต่อสัมพันธ์กนั มีการกระจายข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกในการ
ติดต่อส่ือสารร่วมมือกนัทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ซ่ึงโครงสร้างในลักษณะน้ีจะกอ่ใหเ้กดิ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีผลท  าให้องคก์ารพฒันาอยา่งรวดเร็วและมีความสามารถท่ีจะแข่งขันกบัองคก์ร
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อ่ืน ๆ ได้ และ Marquardt (2002) ยงักล่าวเพ่ิมเติมว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมีโครงสร้างองค์กรท่ี
ตั้ งอยูบ่นพ้ืนฐานของความต้องการท่ีจะเรียนรู้และควรมีหลักในการบริหารงานท่ีอิสระ สนบัสนุน 
และให้ทรัพยากรแกบุ่คคลท่ีต้องการเรียนรู้ดังนั้นในการก  าหนดโครงสร้างองค์การจึงต้องค านึงถึง
ปัจจัยท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการเ รียนรู้เป็นส าคัญ นอกจากน้ีองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมี
โครงสร้างองค์การท่ีไม่มีขอบเขต กล่าวคือโครงสร้างองค์การขององค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้อง
กอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ง่าย เพราะการมีขอบเขตจะท  าให้การไหลเวียนของความรู้มีอุปสรรค
ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนั Goh and Richardson (1997) เสนอแนะว่า โครงสร้างของ
องค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะแบนราบ (Flat) มีขั้ นตอนท่ีเป็นทางการน้อย โดยได้วิจัยพบว่า 
ความเป็นทางการขององค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกบัความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร 
(Goh and Richardson, 1997) ซ่ึ งสอดคล้องกับง านวิจัยของ Morhman and Morhman Jr. (1995)            
ท่ีพบว่าองค์กรท่ีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มีลักษณะการควบคุมบุคลากรนอ้ย มีโครงสร้างแบบแบน
ราบ (Flat Organization) ท่ีให้ทีมงานมีอ านาจตัดสินจากท่ีสุด และ Daft (1999) ได้กล่าวไว้ว่า 
โครงสร้างขององค์กรแห่งการเรียนรู้มีการบงัคบับญัชาแบบแนวราบหรือแนวนอนมากกว่าแนวตั้งมี
การเสริมสร้างพลังอ  านาจ (Empowerment) ให้บุคลากร และบุคลากรมีความรับผิดชอบและ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระและสร้างสรรค์ Watkins and Marsicks (1993) เห็นว่า ส่ิงส าคัญท่ีจะเป็น
ตัวก  าหนดโครงสร้างองค์กรคือ วัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงในองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมีโครงสร้างท่ี
เนน้การกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร และผู้น  าในทุกระดับต้องท  าหนา้ท่ี
ส่งเสริมการท  างานร่วมกนัเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการเรียนรู้ร่วมกันเช่นเดียวกบั 
Desimone, Wener and Harris (2000) ท่ีอธิบายว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นต้องมีการจดัโครงสร้างท่ี
ให้มีการแบง่อาณาเขตของช่วงชั้นการบงัคบับญัชา ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกนัทุกระดับ ให้ทีมงาน
บริหารตนเอง และมีการติดต่อระหว่างสายงาน และ Brandt (2003) ยงัเห็นว่าองค์การแห่งการเรียนรู้
ควรเป็นระบบเปิด (Open System) ท่ีสามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวจากส่ิงแวดล้อมภายนอกรวมถึง
ภาวะสังคม การเมืองและเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องทบทวนภารกิจของตนเสียใหม่ 
โดยพิจารณาถึงรูปแบบและโครงสร้างท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีจะไปเติมเต็มสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
โครงสร้างหรือรูปแบบนั้น ๆ  จะต้องปรับให้เหมาะสมกบัสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Strain, 
2000) ซ่ึงกระบวนการปรับเปล่ียนโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ต้องมีโครงสร้างท่ีไม่
ถูกควบคุมโดยระบบราชการ เพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นวิธีปฏิบัติส าหรับโรงเรียนในการ
คิดค้นหาวิธีการท  างานใหม ่ๆ  และการปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียน โครงสร้างใหมน้ี่ต้องมี
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ขอบข่ายงานท่ีท่ีมีความเหมาะสมกบัสมาชิกในกระบวนการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี Leihwood, 
Leonard and Sharratt (1998) ได้วิเคราะห์โรงเรียนท่ีส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พบว่า
โครงสร้างของโรงเรียนท่ีเหมาะสมจะต้องเป็นโครงสร้างท่ียืดหยุน่ ยอมให้มีการตัดสินใจร่วมของ
คณะครู อาจารยแ์ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
  1.2 วิสัยทศันข์ององค์กร 
  วิสัยทศัน ์(Vision) เปรียบเสมือนแผนท่ีท่ีประกอบการเดินทางเพ่ือไปสู่จุดมุง่หมาย            
ในอนาคต วิสัยทัศน์จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็นองค์ก รแห่งการเรียนรู้ซ่ึงมีผู้ให้
ความหมายและคุณลักษณะของวิสัยทศันท่ี์ดีไว้ดังน้ี Senge et al. (2000) กล่าว่า วิสัยทศันเ์ป็นภาพ
ของอนาคตท่ีต้องการสร้างให้เกิดข้ึน โดยอธิบายวิสัยทศันเ์ป็นสภาพปัจจุบนัเหมือนกบัว่าวิสัยทศัน์
นั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีก  าลังเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกบั เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2536) ท่ีอธิบายว่า
วิสัยทศันห์มายถึงภาพขององค์กรในอนาคต เป็นภาพท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) ท่ีพัฒนาแลว้ 
(Improved) และสามารถบรรลุได้ถึง (Attainable) นอกจากน้ี ประชุม โพธิกุล (2542) ยงัได้กล่าววา่ 
วิสัยทศันห์มายถึง ภาพอนาคตท่ีองค์การต้องการให้เป็น อีกทั้งยงัเป็นการสะทอ้น ค่านิยม เป้าหมาย 
และความมุ่งมั่นขององค์กร ส่วน พัฒนิจ โกญจนาท (2542) ก ็ได้กล่าวไว้ด้วยเช่นเดียวกนัว่า 
วิสัยทศัน ์หมายถึง การช้ีทิศทางในอนาคตท่ีควรจะมาจากปัญญา มีความเป็นไปได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหนว่ยงานนั้น ๆ ทั้งน้ีภาพในอนาคตดังกล่าวจะสะทอ้นความจริง นา่เช่ือถือและดึงดูด
ใจให้มีการเปล่ียนแปลงเพ่ือไปสู่เป้าหมายและน าไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่ากล่าวโดยสรุปได้ว่า วิสัยทศันเ์ป็น
ภาพอนาคตท่ีสมาชิกในองค์กรร่วมสร้างและคาดหวังว่าสามารถท  างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ได้วิสัยทศันท่ี์ดีคือ วิสัยทศันท่ี์ผู้น  า บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกัน
สร้างข้ึนมา และเป็นวิสัยทศันท่ี์สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคตท่ีดีได้ เช่นเดียวกบัท่ี Daft (1999) 
ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ท่ีดีว่า ควรเป็นวิสัยทัศน์ท่ีคนส่วนใหญ่ท่ีร่วมกันสร้างข้ึนมาต้องมีความ
เกี่ยวข้องกบัความเปล่ียนแปลง ต้องกระตุ้นความศรัทธาและความหวัง (Falth and Hope) สะทอ้น
ความนึกฝันและบ่งบอกถึงจุดหมายและการเดินทาง (Destination and the Journey) เฉลิมชัย                 
มีประเสริฐ (2544) อธิบายลักษณะของวิสัยทศันท่ี์ดี ดังน้ี 

1. มีขอบเขต (Scope) ของการปฏิบติังาน 
2. มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบติัได้ (Implement Ability) 
3 . เ ป็นภาพเชิงบวก (Positive Image) ท่ี ทุกคนในองค์ก รมุ่งศรัทธาและ  

สะทอ้นถึงความเป็นเลิศขององค์การ 
4. เป็นข้อความในเชิงบวกรุกเร้า (Motivating) และดึงดูดใจ (Inspiring) 
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5. ทั้งผู้น  าและสมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม (Participation) ในการก  าหนด 
6. ค านึงถึงความต้องการ (Needs) ของผู้มารับบริการเป็นส าคัญ (Customer 

Oriented) 
7. มีความสอดคล้องกบัค่านิยม (Values) ขององค์กร 
8. มีความสอดคล้องกบัแนวโนม้อนาคต (Future Trend) 

 Nanus (1992) วิสัยทศันมี์ความส าคัญตามบทบาทและพันธกิจ 4 ประการ 
1. ก ่อให้เกิดความรู้สึกน่าสนใจ น่าดึงดูด กระตุ้นให้บุคคลเกิดความรัก         

ความผูกพัน เกิดความมุมานะพยายามปฏิบติัตามวิสัยทศันด์้วยความเต็มใจเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
และเพ่ือความกา้วหนา้ 

2. กอ่ให้เกิดความหมายในชีวิตการท  างานและชีวิตส่วนบุคคล มีเป้าหมายดว้ย
ความภูมิใจ อุทิศตน เสียสละและมุง่คุณภาพของงาน 

3. ช่วยก  าหนดมาตรฐานความเป็นเลิศท่ีโดดเด่น 
4. เป็นตัวเช่ือมความเป็นอดีต เช่ือมปัจจุบนัเข้ากบัอนาคต  

 Braun (1991) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัวิสัยทศันว์่าสามารถแบง่ได้เป็น 3 มิติ คือ  
1. การสร้างวิสัยทศัน ์(Formulating Vision) หมายถึง การสร้างความฝันท่ีเป็น

จริงซ่ึงจะต้องศึกษาองค์กรอยา่งละเอียดโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัจุดเด่น จุดด้อยของบุคคล 
สถานท่ี ทรัพยากรและเวลา วิสัยทัศน์ท่ีสร้างจ  าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม          
และวิธีการท่ีดีในการสร้างวิสัยทศันก์คื็อ การให้มีส่วนร่วม (Shared Vision) 

2. การเผยแพร่วิสัยทศัน ์(Articulation Vision) คือกระบวนการท่ีจ  าเป็นต้องท  า
ด้วยการบรรยาย อธิบายเพ่ือให้สมาชิกขององค์กรได้รับรู้ เข้าใจและมองเห็นความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบติั 

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Operationalizing Vision) หมายถึง การน าเอา
วิสัยทศันท่ี์สร้างข้ึน ไปสู่การปฏิบติัท่ีแทจ้ริงนั้น คือการรวมพลังเพ่ือบรรลุสภาพการณ์ในอนาคต
ปรับปรุงองค์การให้ดีมีความเป็นเลิศตลอดไป 

Marquardt (2002) เห็นว่า ส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็น           
ส่ิงส าคัญมาก และวิสัยทัศน์นั้นจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ท่ีเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับช่วยกันพัฒนาข้ึนเพราะจะกอ่ให้เกิด     
ศูนย์รวมและพลังแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู่ท่ีสร้างสรรค์ และมีพลังจะเกิดข้ึนได้กต็่อเม่ือคน          
ในองค์การทราบดีว่าส่ิงนั้นจะท  าให้องค์การรุดไปข้างหนา้ด้วยความส าเร็จและวิสัยทศันน์ั้ นต้อง
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มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ต้องน  าไปสู่การคิดเชิ งกลยุทธ์และการวางแผนขององค์กร
ตลอดจนก่อให้เกิดความคิดริเร่ิม กล้าเส่ียง (Risk Taking) คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ  ให้เกิดข้ึนกบัองค์กร 
(Experimental) สอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (2006) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การก  าหนดวิสัยทศัน์     
ไม่ใช่เ ร่ืองเฉพาะของผู้บริหารอีกต่อไปแล้ว แต่จะเป็นวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) ท่ีเกิดจาก
ก  าหนดร่วมกันของสมาชิกในองค์กรแม้ต้องใช้เวลาก็ตามโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จจะต้อง             
มีวิสัยทศันท่ี์น  าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ และโครงการต่าง ๆ ต้องเช่ือมโยงมาตรฐานการศึกษากับ
ความคาดหวังของครูอาจารยแ์ละความส าเร็จของผู้เรียนเข้าดว้ยกนั ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัโรงเรียนต้องเข้าใจและสนบัสนุนวิสัยทศัน์นั้น รวมทั้งวิสัยทศันต์้อง
เกิดจากทุกฝ่ายร่วมมือกนัพัฒนาข้ึน และวิสัยทศัน์ต้องน  าไปสู่การใช้ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้              
หรือตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง (Grank, 2003)  
  1.3 วัฒนธรรมองค์การ 
  ส่ิงหน่ึงท่ีท  าให้องคก์รสามารถด าเนินต่อไปได้และมีผลตอ่ความส าเร็จขององคก์รก็
คือ วัฒนธรรมองค์กร เพราะวัฒนธรรมองค์กรคือคา่นิยมและความเช่ือมัน่ท่ีมีร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ
ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร อีกทั้งยงัใช้เป็นแนวทางในการก  าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น ๆ และ
วัฒนธรรมองค์กรยังแสดงถึงความเป็นเอกภาพหรือเอกลักษณ์ขององค์กรว่าองค์กรนั้น ๆ  เป็น
อย่างไร (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2548) วัฒนธรรมองค์กรจึงเปรียบเสมือน “บุคลิกภาพ” ของคนใน
องค์กร (Owen,2001) ยงักล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การสามารถสังเกตได้จากขนบธรรมเนียมประเพณี
การปฏิบติั ระบบความคิดความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนปรัชญาขององค์การท่ีสมาชิกทุกคน
ยึดถือปฏิบัติ ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรของแต่ละองค์กรอาจมีลักษณะท่ีแตกต่างกนัไป เช่น มุ่งให้
ความส าคัญกบัการท  างานเป็นทีม เนน้ให้พนกังานคิดและท  างานในเชิงรุก เนน้ส่งเสริมให้พนกังาน
คิดค้นส่ิงใหม ่ๆ และกล้าเส่ียง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและอาจมีการปรับเปล่ียนได้เ ม่ือเวลา
และสถานการณ์ต่าง ๆ เปล่ียนไป (Robbins and Coulter, 2004) อย่างไรก็ตาม (Newstrom and 
Davis,2002) กล่าวว่า ไมมี่วัฒนธรรมองค์การแบบใดท่ีถือว่าดีท่ีสุดและสามารถใช้ได้กบัทุกองค์กร
แหล่งก  าเนิดหรือท่ีมาของวัฒนธรรมองค์กรยอ่มเกิดจากสมาชิกในองค์การและโดยเฉพาะอยา่งย่ิง     
ผู้กอ่ตั้ งองคก์รในยุคแรก ๆ  ต้องเป็นผู้ก  าหนดหรือแสดงออกถึงความคิดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และค่านิยม
ท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน์ ปรัชญาหรือกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ เ ม่ื อกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์น  าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ แนวคิดหรือค่านิยมนั้นก็จะถูกก  าหนดข้ึนมาและปรากฏเป็นวัฒนธรรมองค์การ          
(Daft, 2000) วัฒนธรรมองค์การยงัก  าเนิดข้ึนมาจากการท่ีสมาชิกมีค่านิยมหลัก (Core Value) อันเป็น
ความเช่ือร่วมกนัท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจและมีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
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(Schermerhorn,2002) วัฒนธรรมองค์กรยังเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงองค์การซ่ึงผู้น  าการ
เปล่ียนแปลงต้องมีการต้องมีการอธิบายหรือช้ีแจงให้สมาชิกภายในองค์กรได้เข้าใจตรงกนั 
(Denison,200) วัฒนธรรมองค์การต้องใช้เวลาในการสร้างจนกลายเป็นวัฒนธรรม  ท่ีเข้มแข็งท่ีมี
อิทธิพลต่อความเช่ือและค่านิยมของสมาชิกในองค์กร ดังนั้น การเปล่ียนแปลงจึงต้องใช้เวลาในการ
ปรับเปล่ียนความเช่ือ และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกบัวัฒนธรรมองค์กรให้มากท่ีสุด เพราะไมว่า่
ผู้บริหารต้องการองค์กรแบบใด ผู้บริหารต้องค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กรแบบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร 
รวมทั้ งบุคลากร กลยุทธ์ วิสัยทัศน์นั้นกต็้องมีความเหมาะสมกบัวัฒนธรรมองค์การด้วย (Osland       
and et., 2001) ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดในการบริหารวัฒนธรรมองค์กร       
ทั้ งในส่วนของการพัฒนา การธ ารงรักษาและการเปล่ียนแปลง (Lunenburg and Ornstein, 2000) 
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อคุณลักษณะ ของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ดังท่ี (Marquardt,1996) กล่าวว่าในองค์ารแห่งการเรียนรู้ ความเช่ือค่านิยมต้องปรับเปล่ียนเป็น
วัฒนธรรมการเรียนรู้ ระบบค่านิยมต่างๆ ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ซ่ึงระบบดังกล่าวได้แก ่บรรยากาศ
องค์การท่ีเนน้คุณค่าและการให้รางวัลกบัการเรียนรู้ มีการแบง่ความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง มีความไว้วางใจ และเน้นความมีอิสระแห่งตน (Autonomy) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม       
การคิดค้นส่ิงใหม่ และการกล้าเส่ียง (Risk Taking) สร้างพันธะผูกพันด้านงบประมาณในการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ร่วมมือ สร้างสรรค์ ปรับปรุงผลผลิตและการบริการอยา่งต่อเน่ืองรับผิดชอบต่อ
ความเปล่ียนแปลง มุง่เนน้คุณภาพชีวิตการท  างาน (Quality of Work Life)  
 Skyrme (2000) กล่าวว่า วัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมุ่งอนาคตและสภาพ
ภายนอก อีกทั้งควรมีการแลกเปล่ียนกนัอยา่งอิสระ และการกระจายของข้อมูลข่าวสารมีข้อผูกพัน
ในการเรียนรู้มีการพัฒนาบุคลากร มีการสร้างค่านิยมแกบุ่คคล ตลอดจนสร้างบรรยากาศท่ีเปิดเผย
ไว้วางใจและได้เ รียนรู้จากประสบการณ์  Daft (2001) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรแห่งการท่ีมี       
ความเหมาะสมกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องมีลักษณะ ท่ีสามารถปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมได้ดีสนบัสนุนให้มีการบริหารงานในลักษณะท่ีเปิดกว้าง มีความยืดหยุน่ไมจ่  ากดัอยู่
ภายใต้ขอบเขตท่ีได้ก  าหนดเอาไว้ มีความเสมอภาคเทา่เทียม มีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง และ
กล้าเผชิญกบัความเส่ียงซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนั Desimone, Werner and Harris (2002) ท่ีเห็น
ว่าวัฒนธรรมขององค์กรแหง่การเรียนรู้ประกอบดว้ยการให้ความส าคญัและกระตุ้นให้เกิดความกลา้
เส่ียงในการปฏิบติังานให้ดีข้ึน (Risk Taking) และให้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ส่วน Marquardt 
(2002) ยงักล่าวเพ่ิมเติมว่า วัฒนธรรมองค์กรแหง่การเรียนรู้ต้องเป็นวัฒนธรรมท่ียอมรับว่าการเรียนรู้
มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร และการเรียนรู้ควรกลายเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีการงาน
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อย่างในองค์กรส าหรับ Brandt (2003) เสนอแนะว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีวัฒนธรรมแบบ
สนับสนุน (Supportive Culture) ซ่ึงเป็นไปในท  านองเดียวกับ Leithwood, Leonard and Sharatt 
(1998) ท่ีเห็นคุณลักษณะของวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้คือวัฒนธรรม
องค์กรแบบร่วมมือและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั ซ่ึงได้แก ่ค่านิยมการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกัน
การเคารพในความคิดของเพ่ือนร่วมงาน ความมุ่งมั่นท่ีจะใช้ความกล้าในการสร้างผลงานใหม่        
การแลกเปล่ียนข้อมูลป้อนกลับ การยินดีกบัความส าเร็จร่วมกนั การมุ่งเน้นความต้องการและ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทรัพยากรอยา่งไมเ่ป็นทางการรวมทั้งการ
พัฒนาวิชาชีอยา่งต่อเน่ือง (นนัทา วิทวุฒิศักด์ิ,2544) กล่าวถึงวัฒนธรรมท่ีน  าไปสู่ความส าเร็จและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ วัฒนธรรมของความร่วมมือวัฒนธรรมในการเอ้ืออาทรกนั 
วัฒนธรรมในการท  างานเป็นทีม และวัฒนธรรมในการกล้าเผชิญกบัความเปล่ียนแปลง Boyett and 
Boyett (2000) เห็นว่า การสร้างวัฒนธรรมท่ีเ อ้ือต่อการเรียนรู้นั้นต้องน  าวิธีการจัดการความ
เปล่ียนแปลงมาใช้เพ่ือให้ผู้คนในองค์การเปล่ียนไปเป็น “ผู้เรียนเพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้” โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิง ควรมีการเนน้บทบาทของผู้น  าในด้านของครูผู้ฝึกสอน ผู้ให้การสนบัสนุนแนะน ามากกว่าการ
เป็นผู้น  าแบบใช้บารมีและอ านาจสั่งการ ทั้งน้ีเพราะผู้น  าจะต้องยอมรับถึงจุดอ่อนของตนเองและ
ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนเสียกอ่นจึงให้โอกาสและสนับสนุนผู้ปฏิบติังานให้ได้ท  างานตาม
ความสามารถนอกจากน้ี ชนกพรรณ ดิลกโกมล (2546) ได้สังเคราะห์แนวคิดของ Schien(1994) 
Boyett and Boyett (2000) and (Daft, 2002) และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว รวมทั้ งจะต้องมีค่านิยมและ       
ความเช่ือดังน้ี 
  1. มุง่เนน้ให้ความส าคัญโดยตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  2. ให้ความส าคัญกบัคนในองค์การและเช่ือมัน่ว่าคนในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ 
  3. มีมุมมองในเชิงรุก (Pro-Active) ท่ีเช่ือว่าผู้คนในองค์กรมีความสามารถจัดการ
กบัการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึนด้วยตัวของเขาเอง 

4 . สนับสนุนให้คนในองค์กรเผ ชิญกับความเ ส่ียงและกล้ าท่ีจะท  าการ
เปล่ียนแปลง 

5. มีความเช่ือร่วมกนัในวิธีการคิดอยา่งเป็นระบบ 
6. มีความเช่ือมัน่ในการท  างานร่วมกนัเป็นทีม 
7. มีความเช่ือในการส่ือสารท่ีเปิดกว้างและอยูบ่นพ้ืนฐานของความจริง 
8. มีความเช่ือในในความเสมอภาคและความยุติธรรม 
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9. เนน้บทบาทของผู้น  าเป็นแบบครูผู้ฝึกสอนและให้ค าแนะน า  
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารไมค่วรมองข้ามหากต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.4 กลยุทธ์องค์กร 
การท่ีองค์กรจะปฏิรูปไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น องค์กรจ  าเป็นต้องอาศยั

การเป็นกลยุทธ์ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อยา่ง
สะดวก และรวดเร็ว ผู้วิจัยได้รวบรวมค านิยามหรือความหมายของค าว่า กลยุทธ์ (Strategy) ไว้ดังน้ี
กลยุทธ์ เป็นแผนวิธีการท่ีจะได้มาซ่ึงจุดมุง่หมายท่ีต้องการ กลยุทธ์เป็นรูปแบบการปฏิบติักลยุทธ์
เป็นส่ิงสะท้อนการตัดสินใจ และกลยุทธ์เป็นมุมมอง (Perspective) ไปยังวิสัยทัศน์และทิศทาง
ต้องการ Marquardt (2002) กล่าวถึงกลยุทธ์ว่าเกี่ยวข้องกบัแผนปฏิบัติ วิธีการ เทคนิค และเป็น
ต าแหนง่ของการกา้วยา่งท่ีใช้เพ่ือบรรลุวิสัยทศัน ์ และเป้าหมายองค์กรในองค์การแห่งการเ รียนรู้       
กลยุทธ์ท่ีใช้คือการมุ่งเน้นในการได้มา การถ่ายโอนและการใช้การ เรียนรู้ในการปฏิบติังานของ
องค์กรในทุก ๆ ด้านอีกทั้งยงัเพ่ิมเติมว่าในองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรใช้กลยุทธ์ต่อไปน้ี 

1. ท  าให้การเรียนรู้ขององค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกบัความส าเร็จทาง
ธุรกิจและความส าเร็จของบุคคล 

  2. แทรกการเรียนรู้เข้าไปในทุกหนว่ยปฏิบติัและทุกกิจกรรมขององค์กร 
3. สร้างนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. ให้ความส าคัญ ให้การยอมรับและให้รางวัลแกก่ารเรียนรู้ 
5. การวัดและการกระจายข่าวผลกระทบและประโยชนท่ี์ได้รับจากการเรียนรู้  

  6. สร้างโอกาสท่ีหลากหลายในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  
  7. ให้เวลากบัการเรียนรู้แกบุ่คลากร ทุกหนว่ย ทุกงานในองค์กร 
  8. สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  9. เรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงให้มากท่ีสุด  
  10. เรียนรู้ให้ทนักบัความจ าเป็นต้องใช้ความรู้นั้น 
 เห็นได้ว่า ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ต่าง ๆ  ต้องมีลักษณะท่ีท  าให้เกิดการเรียนรู้      
การถ่ายโอนความรู้และการน าผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชนใ์นการปฏิบติังานให้
มากท่ีสุด 
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2. องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า 

ผู้น  าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญย่ิงองค์ประกอบหน่ึงขององค์กร เพราะบุคคลท่ีท  าหนา้ท่ี    
เป็นผู้น  า หัวหนา้หรือผู้บงัคับบญัชาของหนว่ยงานนั้น จะต้องท  าหนา้ท่ีรวมพลังทั้งหลายเพ่ือพาให้
หนว่ยงานบรรลุเป้าประสงค์ได้ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2536) เช่นเดียวกบัความเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้จ  าเป็นต้องอาศัยผู้น  าเป็นพลังขับเคล่ือนไปข้างหน้า  (Desimone, Wernerand Harris, 2002) 
สอดคล้องกบัท่ี  Evan  (1996) ได้กล่าวไว้ว่า การปลูกฝังมโนทศันเ์กี่ยวกบัองค์กร แห่งการเรียนรู้นั้น 
ให้ความส าคัญกับผู้น  าหรือผู้บริหารท่ีต้องมีความสามารถสูงในการจัดวางเตรียมโครงสร้างหรือ
กรอบงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จได้ส่วน Senge  (2006) 
เสนอว่า ผู้น  าขององค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องสร้างวิสัยทศันใ์นการเรียนรู้ ผู้น  าต้องเป็นนกัออกแบบ 
เพราะผู้น  าต้องสร้างวิสัยทศัน ์และบทบาทของกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีการเกบ็รวบรวมเคร่ืองมือ
และเทคนิคต่าง ๆ  ผู้น  าต้องเป็นสนบัสนุน และเป็นผู้มีความเป็นเลิศต่อการเรียนรู้ขององค์กรโดยตรง 
เพราะจะต้องกระตุ้น ผลักดัน และส่งเสริมเป้าหมายของการเรียนรู้ ผู้น  าควรท  าความเข้าใจให้สมาชิก
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานว่า สมาชิกทุกคนเป็นผู้น  าท่ีท  าให้องค์กรส าเร็จตามเป้าหมาย 
นอกจากนั้น ผู้น  าต้องสามารถสร้างความรู้สึกต่อความส าคัญและต่อการควบคุมในแต่ละบุคคล 
เพราะความรู้สึกน้ีคือความรู้สึกเป็นเจา้ของและความเป็นสมาชิกท่ีจะเป็นแรงผลกัดันท่ีส าคัญท่ีจะท  า
ให้วิสัยทศันบ์รรลุตามท่ีก  าหนดไว้ Marquardt (2002) ได้กล่าวถึง บทบาทใหมข่องผู้น  าในองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1. ผู้น  าต้องเป็นผู้สนบัสนุนผู้อ่ืนให้เรียนรู้โดยท  าหนา้ท่ีเป็นทั้งครูผู้สอน ผู้ฝึกสอน
และพ่ีเล้ียง  

2. ผู้น  าต้องจูงใจและคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนในการรวบรวม จัดเกบ็และเผยแพร่ความรู้
ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงานของตน 

3. ผู้น  าต้องจูงใจ ผลักดัน ช่วยเหลือคนท  างานในการเรียนรู้พัฒนาทกัษะ  
4. ผู้น  าต้องเป็นผู้อุทิศตนให้กบัการเรียนรู้ และแสดงออกถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วย

การร่วมลงมือปฏิบติั กล้าเส่ียง และหาค าตอบใหม ่ๆ ให้องค์กรเสมอ 
5. ผู้น  าต้องปรับแต่งองค์กร เครือข่ายและทีม ต้องคิดหาวิธีใหม่ ๆ ส าหรับ            

การคัดเลือกและฝึกอบรม รวมถึงการให้รางวัลจูงใจบุคลากร 
6. ผู้น  าต้องกระตุ้นให้พนักงานแสดงความสามารถในการท  างานอย่างดีท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม จากข้อค้นพบของ Cunningham and Cordeiro (Cunningham and Cordeiro ,2002) 
กล่าวว่า ส่ิงส าคัญท่ีจะกอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนทศันท์างการบริหารและการจัดการเรียน
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การสอนเพ่ือน  าโรงเรียนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นข้ึนอยู่กบัภาวะผู้น  าของผู้บริหาร         
ซ่ึงผู้น  าควรมีภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)ซ่ึงสอดคล้องกบันกัวิชาการ 
เช่น Hoy and Miskel (2001) ท่ีกล่าวว่า โรงเรียนท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
ได้นั้น ต้องอาศัยภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลง เป็นองค์ประกอบส าคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึงนอกจากน้ี 
งานวิจัย Leithwood, Leonard and Sharratt. (1998) ก็ยังมีข้อค้นพบท่ีเป็นไปในท  านองเดียวกนัว่า 
ผู้น  าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อภาวะผู้น  าของโรงเรียนท่ีเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และSillins, Mulfor and Zarins (2002) น าองค์ประกอบของภาวะผู้น  าการ
เปล่ียนแปลง เป็นตัวแปรในการท  านายการเรียนรู้ขององค์กร และพบว่า ภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลงมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบั Popper and Lipshiz (2000) ท่ีกล่าวว่าในองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จะต้องสร้างเง่ือนไข แห่งการไว้วางใจ (Condition of Trust) ซ่ึงจ  าเป็นต้องอาศัยภาวะ
ผู้น  าและแบบของภาวะผู้น  าท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดคือ ภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลง ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า ภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลงเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       
ซ่ึงรายละเอียดของภาวะผู้น  าแบบเปล่ียนสภาพมีดังน้ี 
 2.1 ภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลง 

ภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลงเป็นผู้น  าท่ีมีการกล่าวถึงกนัอย่างมากในช่วงปี 1980   
เป็นต้นมา และยงัได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา จากช่ือของทฤษฎีน้ีได้บง่บอกถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงหรือการแปรสภาพ
ในตัวบุคคล โดยผู้น  าท่ีมีภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลงจะมุง่เนน้การเปล่ียนแปลงเร่ืองค่านิยม คุณธรรม  
มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคต (กฤษดา ผ่องพิทยา,2547) Burns (1978) ได้แสดง
ทศันะเกี่ยวกบัภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลงว่าหมายถึง ผู้น  าท่ีตระหนกัถึงความต้องการและแรงจูงใจ
ของผู้ตาม ซ่ึงผู้น  าและผู้ตามต้องเพ่ิมระดับการจูงใจและระดับของศีลธรรมให้สูงข้ึน ผู้น  าและผู้ตาม
มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะยกระดับความต้องการซ่ึงกนัและกนั กอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย 
คือเปล่ียนจากผู้ตามไปเป็นผู้น  าการเปล่ียนแปลงและจากผูน้  าการเปล่ียนแปลงไปเป็นผู้น  าจริยธรรม 
ซ่ึงผู้น  าประเภทน้ีตระหนกัถึงความต้องการของผูต้ามและยกระดบัความต้องการของผู้ ตามให้สูงข้ึน
ส่วน Tichy and Devanna (1990) ได้กล่าวถึงความหมายของผู้น  าการเปล่ียนแปลงหมายถึง ผู้น  าท่ี
สามารถในการปรับหรือจัดการกบัองค์กรให้ประสบความส าเร็จด้วยผลงานของสมาชิกและสร้าง
แรงบนัดาลใจทางด้านศีลธรรม โดยผู้น  าจะต้องมีจุดมุง่หมายท่ีชัดเจนและหนักแนน่ ต้องเข้าใจถึง
ความเปล่ียนแปลงท่ีมีศักยภาพและผลท่ีตามมานอกจากน้ีอ  านาจหน้าท่ีของภาวะผู้น  าการ
เปล่ียนแปลงคือ ต้องเป็นผู้มองถึงอนาคตขององค์กรและมีความสามารถในการสร้างสรรค์         



74 
 

พัฒนาคิดและสร้างวิสัยทศันร่์วมกนัส าหรับนกัวิชาการชาวไทยเช่น เสริมศักด์ิ วิศ าลาภรณ์ (2536) 
กล่าว่า ผู้น  าการเปล่ียนแปลงเป็นผูน้  าท่ีน  าองค์กรไปสู่ทิศทางใหม ่ผู้น  าประเภทน้ีมีความสามารถท่ีจะ
ช่วยให้สมาชิกขององค์กรตระหนกัว่าเป้าหมายทั้งหมดขององค์กรควรจะเป็นอะไร และสามารถ
ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายใหมจ่ากเป้าหมายเกา่ ผู้น  าการเปล่ียนแปลงจะสร้างส่ิงใหมบ่างอยา่ง
จากส่ิงเกา่ท่ีมีอยู่ สร้างเป้าหมายใหม่จากเป้าหมายเกา่ ส่ือสารให้สมาชิกขององค์การทราบว่า
เป้าหมายใหม่คืออะไรแลมีความผูกพันกบัตัวเป้าหมายใหม่ด้วยผู้น  าการเปล่ียนแปลงมี 4 แบบ      
(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์,2536) ดังน้ี 

1. ความเสนห่า (Charisma) 
ความเสน่หาหมายถึง พรสวรรค์ ซ่ึงความเสน่หาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของ

กระบวนการเปล่ียนแปลง เพราะความเสนห่าเป็นความสามารถท่ีจะท  าใหผู้้อ่ืนอยากยอมรับและยอม
เป็นผู้ตามมีความสามารถในการชักน  าเกล้ียกล่อม และมีพลังท่ีจะกระตุ้นอารมณ์ให้คนอ่ืนมี
ความเห็นคล้อยตามอีกทั้งยงัมีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยปลุกเร้าอารมณ์ตามให้เอาอยา่ง ผู้น  าประเภทน้ี
สามารถเปล่ียนแปลงผู้ตามโดยท  าหนา้ท่ีเป็นโค้ชหรือครูหรือเป็นพ่ีเล้ียง 

2. การดลใจ (Inspiration) 
การดลใจมีความสัมพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัความเสนห่า ซ่ึงการดลใจเป็นวิธีการท่ีผูน้  า

อธิบายความหมายอนาคตขององค์กรท่ีมีผู้ใต้บงัคับบญัชาเป็นส่วนร่วม โดยอธิบายให้ผู้บงัคับบญัชา
ทราบว่าจะปฏิบติัภารกิจให้ลุลว่งได้อยา่งไร ผู้น  าโดยเสนห่าจะดลใจผู้ตามโดยจุดประกายความคิดท่ี
จะช่วยให้ท  างานใหญส่ าเร็จได้ด้วยการใช้ความพยายามเพ่ิมข้ึน 

3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) 
การกระตุ้นการใช้ปัญญาเป็นวิธีการท่ีผู้น  าการเปล่ียนแปลงยัว่ยุผู้ตามให้แก้ปัญหา

ด้วยวิธีการอยา่งใหม ่มีการกระตุ้นการสร้างระบบความคิด เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์
การส่งเสริมให้ผู้ตามรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ในการคิดส่งเสริม
การแกปั้ญหาในลักษณะป้องกนัไว้กอ่นมากกว่าจะตามแกปั้ญหาภายหลัง  

4. การมุง่ความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized Consideration) 
การมุง่ความสัมพันธ์เป็นรายคนนั้น ผู้น  าการเปล่ียนแปลงจะสนใจผู้ตามแต่ละคน

อยา่งใกล้ชิด ท  าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงผู้ตามซ่ึงต้องการจะพัฒนาตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ตามตาม
ความต้องการความสนใจและความสามารถ ผู้น  าอาจชมเชยเม่ือผูใ้ต้บงัคบับญัชาท  างานได้ดีช้ีใหเ้หน็
จุดอ่อนของการท  างาน การแลกเปล่ียนความคิดระหว่างกนั การมุง่ความสัมพันธ์ เป็นรายคนน้ีจะให้
ประสบการณ์ท่ีเป็นการเรียนรู้แกผู่้ตามหรือผู้ใต้บงัคับบญัชา รวมทั้งจะช่วยพัฒนาการเป็นผู้น  า และ
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เป็นการส่ือความหมายแบบสองทางซ่ึงจะช่วยให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจท่ีดีข้ึน และสามารถช่วย
ลดปัญหาครอบคลุมเครือในบทบาทของผู้ตาม 

พฤติกรรมของผู้น  าการเปล่ียนแปลงดังน้ี (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์,2536) 
1. ให้ผู้ตามมีอิสระในการท  างานและส่งเสริมให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเอง  
2. มีความเป็นมิตรกบัผู้ตาม ใช้วิธีแบบไมเ่ป็นทางการกบัผู้ตามเหมือนกบับิดาท่ี

บุตรจะไปหาเม่ือไหร่กไ็ด้ 
3. เป็นแบบอย่างของความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรมและมีมาตรฐานสูงในการ

ปฏิบติังาน ขณะเดียวกนักมี็ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
4. ยั่วยุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือสนับสนุนยกยอ่ง

ยอมรับและเปิดกว้าง ขณะเดียวกนักแ็ลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญกบัผู้ใต้บงัคับบญัชา  
5. แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่น กระตือรือร้น ตระหนกัในศักด์ิศรีของบุคคลและมี

ความภกัดี 
นอกจากน้ี Schermerhorn (1977 อ้างถึงใน นิตย์ สัมมาพันธ์ ,2546) ได้รวบรวม

คุณลักษณะของผู้น  าการเปล่ียนแปลงไว้ดังน้ี 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) มีความสามารถในการหยั่ง รู้ ทิศทาง รวมทั้ งสามารถ               

ส่ือความหมายสู่ผู้อ่ืนอยา่งได้ผลดี 
2. ความเสนห่า (Charisma) มีเสนห่์จนเร้าใจบุคคลอ่ืน ๆ ให้มีความกระตือรือร้น 

ศรัทธา จงรักภักดี ภาคภูมิใจและวางใจ ด้วยการใช้อ  านาจท่ีเกิดจากตัวบุคคลท่ีได้รับความนิยม        
ยกยอ่งจนกระทัง่คนอ่ืน ๆ อยากเป็นพรรคพวกหรือผู้ตาม 

3. การแสดงนยัความเป็นเลิศ (Symbolism) มีการจัดรายการค้นหาบุคคลดีเด่นแลว้
ให้รางวัลพิเศษ จัดให้มีพิธีการเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ และการบรรลุผลอันสูงส่งทั้งอยา่งมีการ
วางแผนล่วงหนา้และทนัทีทนัใด 

4. การเอ้ืออ านาจ (Empowerment) มีการช่วยให้ผู้ตามมีการพัฒนาการมีการ
สนับสนุนในการขจัดปัญหา และอุปสรรคในการท  างาน มีการเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วม
รับผิดชอบตลอดจนมอบหมายงานท่ีนา่สนใจและทา้ทายความสามารถ  

5. การกระตุ้นปัญหาให้เกดิข้ึน (Intellectual Stimulation) มีความพยายามและสร้าง
ความรู้สึกผูกพันกบังานให้เกิดข้ึนกบัผู้ตามด้วย รวมทั้งมีความสามารถท่ีจะท  าให้ผู้ตามตระหนกัใน
ปัญหาต่าง ๆ และกระตุ้นให้เกิดจินตนาการเพ่ือให้ได้มาซ่ึ งแนวทาง และวิธีการใหม่ ๆ ท่ีมี
คุณภาพสูงในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา 
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6. ความสัตยซ่ื์อถือมัน่ (Integrity) มีความซ่ือสัตย ์นา่เช่ือถือไว้วางใจได้ รวมทั้งมี
พฤติกรรมท่ีมุง่มัน่รักษาความดี มีจริยธรรมอยา่งสม  ่าเสมอ สามารถรักษาค ามัน่สัญญาได้อยา่งดีจะ
เห็นได้ว่า ผู้น  าการเปล่ียนแปลงมีคุณลักษณะท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญข้ึน           
ในองค์การ ดังเช่น มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงวิสัยทัศนก์ลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์กร
ตลอดจนส่งเสริมความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ด้านผลงานและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยจะเน้น
คุณลักษณะท่ีเป็นนามธรรมในการสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้สึกร่วมกันของสมาชิก              
เ พ่ือความส าเร็จขององค์การ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้น  าการเปล่ียนแปลงเป็นองค์ประกอบ            
ท่ีส าคัญอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีสามารถท  าให้องค์การท่ีเคยเป็นอยู่ปรับเปล่ียนเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยผ่านพฤติกรรมของผู้น  าท่ีแสดงออกมา  

3. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 

การเรียนรู้คือ ความสามารถท่ีส าคัญขององค์กรเพราะจะท  าให้องค์การปรับตัวเข้าหากบั
สภาพแวดล้อมได้อยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัน  าพาบุคคล ทีมงาน และองค์การบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กร ในองค์ประกอบหลักด้านการเรียนรู้ประกอบด้วย ระดับการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และ
วินยัในการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 ระดับการเรียนรู้ 
   จากการศึกษาแนวคิดจากนกัวิชาการเกี่ยวกบัระดับการเรียนรู้พบว่า มีผู้แสดงทศันะ
เกี่ยวกบัระดับการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ 2 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 
   กลุ่มท่ี  1  Marquardt (2002), Gephart and Marsick (1996,1997) แบ่งการเ รียนรู้
ภายในองค์การออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี    

1.1 การเรียนรู้ระดับบุคคล ( Individual Learning) เป็นการเรียนรู้ ท่ี มี
ความส าคัญต่อองค์กรเพราะองค์การจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ต้องอาศัยการรับรู้ของบุคคล
เป็นพ้ืนฐาน       

1.2 การเรียนรู้ระดับทีมงาน (Team Learning) ทีมงานประกอบด้วยบุคคล
ท่ีมีความคิดความเช่ือต่างกนั จึงจ  าเป็นต้องปรับความคิดให้สอดคล้อง     

1.3 การเรียนรู้ระดับองค์การ (Organization Learning) การเรียนรู้ในระดับ
องค์กรต้องอาศัยผลการเรียนรู้ของบุคคลและทีมงานเป็นพ้ืนฐาน   

กลุ่มท่ี 2  Beeby and Booth (2002) แบง่การเรียนรู้ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  
 2.1 การเรียนรู้ระดับบุคคล (Individual Learning)    

2.2 การเรียนรู้ระดับทีมงาน (Team Learning)    
2.3 การเรียนรู้ระหว่างแผนก/ ฝ่าย/ งาน (Interdepartmental/ Group Learning)  
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2.4 การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organization Learning)    
2.5 การเรียนรู้ระหว่างองค์กร (Interorganizational Learning)   

จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในองค์การนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายระดับ นอกจากน้ี 
นกัวิชาการ เช่น Senge (2002) ยงักล่าวได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงการเรียนรู้ในระดับบุคคลว่า องค์กรจะเรียนรู้
ได้โดยผ่านบุคคลท่ีเรียนรู้ขององคก์ร แต่ถ้าปราศจากการเรียนรู้ของบุคคลแล้ว การเรียนรู้ขององคก์ารก็
มิอาจเกิดข้ึนได้   
 Marquardt (2002) ได้เสนอแนะเทคนิคท่ีท  าให้การเรียนรู้ในระดับบุคคลบงัเกิดผลไว้ดัง น้ี 
  1. จัดให้มีการเรียนรู้เกิดข้ึนในท่ีท  างานอยา่งสม  ่าเสมอ โดยอาจเป็นการเรียนรู้ใน
งานท่ีปฏิบติั การใช้ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานแบบอิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้เชิงปฏิบติั 

2. จัดให้มีการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีมากข้ึนในเวลาท่ีนอ้ยลงและสามารถจดจ าได้นานข้ึน  
3. พัฒนาแผนและชุดการสอนเพ่ือพัฒนาตนเองให้กบัพนกังานโดยด าเนินการไป

ในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัทกัษะและความสนใจของพนกังาน นอกจากนั้น Marquardt (2002) ยงักล่าวถึง   
การเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีมงานวา่ ควรเนน้การเรียนรู้แบบบริหารตนเอง (Self – Managed Learning)       
โดยเน้นท่ีการคิดสร้างสรรค์ และความคิดอิสระในการถ่ายทอดความคิด การเรียนรู้เชิงปฏิบติั 
(Action Learning) เป็นวิธีสร้างการเรียนรู้ของทีมท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
จะต้องสร้างความรู้และถ่ายโอนความรู้ระหวา่งทีมให้ทัว่ทั้งองค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
ความเข้าใจอย่างแน่ชัดของทีมจะต้องถูกส่งผ่านไปยังบุคคลและกลุ่มอ่ืนๆ ภายในองค์กรด้วย         
ส่งส าคัญอีกประการหน่ึงคือ การเรียนรู้ของทีมจะเนน้ความสนใจไปท่ีกระบวนการในการพัฒนา
ก  าลังความสามารถของกลุม่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพ่ือสร้างผลลพัธ์และการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
แก่สมาชิกของทีมส าหรับการเรียนรู้ในระดับองค์กร (Organization Learning)  Beeby and Booth 
(2002) ได้กล่าวว่า ต้องบูรณาการการเรียนรู้ในระดับบุคคล ทีมงาน การเรียนรู้ของฝ่าย/ แผนกงาน
กบัการเรียนรู้ภายนอกหรือการเรียนรู้ระหวา่งองค์กรและกลยุทธ์ขององคก์รเขา้ด้วยกนัโดย Gephart, 
Marsick and Buren (1997) ยังเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า องค์การต้องสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองในทุกระดับขององคก์ร โดยอาศัยการเรียนรู้ระดับบุคคลแลว้แบง่ปันการเรียนรู้ให้เกดิข้ึนใน
ระดับท่ีสูงข้ึนไป ได้แก ่ทีมงานและองค์กรตามล าดับ   
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้นั้นเป็นหัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้และจะเกิดผลท่ีดีต่อองค์การ            
เม่ือองค์กรได้สร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกระดับขององค์กร   

3.2 รูปแบบการเรียนรู้    
ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นมีอยูด่้วยกันหลายแนวคิด

ผู้วิจัยได้รวบรวมและน าเสนอดังน้ี  
Marquardt (1996) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล ทีมงานและองค์กา

ประกอบด้วย   
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1. การเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียน (Adaptive Learning) การเรียนรู้รูปแบบน้ี
เกิด ข้ึนเพราะ บุคคลหรือองค์ก รเ รียนรู้จ ากประสบการณ์และการทบทวน (Reflection)                          
โดยกระบวนการในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวพิจารณาจากการท่ีองค์ปฏิบัติการ โดยมุ่งหวังไปสู่
เป้าหมายท่ีเป็นการปฏิบัติท่ีมุ่งต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนทั้ งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้ งมีการ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงเป็นรูปแบบการปฏิบติัหรือ         
การปรับเปล่ียนอยูบ่นพ้ืนฐานจากผลลัพธ์    

2. การเรียนรู้จากการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory Learning) การเรียนรู้
รูปแบบน้ีเกิดข้ึนเม่ือองค์กรเรียนรู้จากการคาดการณ์ถึงอนาคตมีหลากหลายรูปแบบโดยวิธีการ
ทบทวนวิสัยทศันแ์ละลงมือปฏิบติั โดยส่วนใหญจ่ะมุง่หวังผลให้เกิดข้ึนกบัองค์กรโดยการพิจารณา
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในอนาคตซ่ึงเป็นวิธีใช้การวางแผนเป็นการเรียนรู้ (Planning is Learning)  

3 . การเ รียนรู้วิธีการเรียนรู้  (Deutero Learning หรือ  Learning How to 
Learn) การเรียนรู้รูปแบบน้ีเป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้หรือเป็นวิธีท่ีเกี่ยวข้องกบัศักยภาพการเรียนรู้
โดยการศึกษาด้วยตนเอง หาวิธีคิดและใช้เหตุผล ศึกษาวิธีการเรียนรู้ตั้ งสมมุติฐานเกี่ยวกบัส่ิงต่างๆ 
แล้วก  าหนดวิธีการและแนวทางการเรียนรู้ องค์การต้องอาศยัแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพ่ือแสวงหาวิธีการเรียนรู้ 
    4. การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action Learning) การเรียนรู้รูปแบบน้ีเกิดข้ึน
จากการท  างานโดยผ่านการแกปั้ญหาจริงๆ และเนน้ไปท่ีแสวงหาความจริง ตลอดจนด าเนินการหา
แนวทางการแกปั้ญหาเพ่ือพัฒนางานไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงมีผลดีต่อการพัฒนาความรู้ ทกัษะและการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขององค์การ นอกจากน้ี การเรียนรู้จากการปฏิบติัยงัท  าให้สมาชิกขององคก์ร
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้ งยงัสามารถประเมิน และแกปั้ญหายากๆ         
ในชีวิตจริงได้เป็นอยา่งดี  

Marquardt (2002) ยงัได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า รูปแบบการเรียนรู้ขององค์กรแต่ละ
ประเภทมิอาจแยกจากกนัได้โดยเด็ดขาด บุคคล ทีม องค์กรอาจใช้ความรู้มากกว่าหน่ึงประเภทไป
พร้อมๆ กนัได้ และหากน าการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียน (Adaptive Learning) กบัการเรียนรู้จากการ
คาดการณ์อนาคต (Anticipatory Learning) มาเปรียบเทียบกนัจะพบวา่ การเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียน 
(Adaptive Learning) เป็นการเรียนรู้เพ่ือจัดการกบัปัญหาความยากล าบากแต่การเรียนรู้จากการ
คาดการณ์อนาคต (Anticipatory Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างเสริมและสร้างสรรค์ต่อ
การเรียนรู้ขององค์การ ซ่ึงมีผลท  าให้องค์กรมีศักยภาพอยา่งย่ิง เพราะสมาชิกขององค์การจะต้อง
วิเคราะห์ไตร่ตรอง มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมาชิกในเชิงรุกมากย่ิงข้ึน
นอกจากน้ี นกัวิชาการชาวไทย เช่น วิชัย วงษใ์หญ ่(2542) ยงัได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ว่ามี 2 รูปแบบ คือ   
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1. การเรียนรู้แบบวงเดียว (Single Loop Learning)    
การเรียนรู้แบบวงเดียวมีลักษณะการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนแกอ่งค์กรเม่ือท  างาน

บรรลุผลท่ีต้องการ หากไมส่อดคล้องจะน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขและพฤติกรรมปฏิบติัการเรียนรู้             
แบบวงเดียวมีลักษณะเป็นการปรับตัว (Adaptive Learning) อันเป็นขั้นตอนแรกขององค์กร         แห่ง
การเรียนรู้ 

   2. การเรียนรู้แบบสองวง (Double Loop Leaening) 
   การเรียนรู้แบบสองวงมีลักษณะของการประเมินทบทวนวัตถุประสงค์

ความเช่ือค่านิยมขององค์การเพ่ือเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กร การแสวงหาวิธีการเรียนรู้ใหมโ่ดย
มุง่หมายส่ิงใหม่ๆ  ให้เกิดข้ึนในองค์การ มีลักษณะเป็นการคิดมุง่อนาตคมากกว่าจะยอ้นกลับสู่อดีต 
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะบรรลุผลได้ต้องมีบุคลากรท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ อยู่เสมอในขณะ
ปฏิบติังานกบัองค์กรอันจะน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงองค์การไปในทางท่ีดีข้ึน 

  Skyme (2000) ยงัได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ 4 รูปแบบ คือ 
   1. การเรียนรู้ข้อเทจ็จริง ความรู้ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ 
   2. การเรียนรู้งานใหมเ่พ่ือเช่ืองโยงไปสู่สถานการณ์อ่ืน (Learning New Job Skill) 
   3. การเรียนรู้เพ่ือการปรับตัว (Learning to Adapt) 
   4. การเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ (Learning to Learn) 
  สรุปได้ว่า การเรียนรู้ภายในองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น นอกจากเกิดข้ึนได้ในหลายๆ 

ระดับแล้วในองค์กรแห่งการเรียนรู้ยงัมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัไปโดยองค์การควร ใช้การ
เรียนรู้หลาย  ๆ รูปแบบเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กบัสมาชิกในองค์การ 

  3.3 วินยัในการเรียนรู้ 
   Senge (1990) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนไมใ่ช่ตัวแบบท่ี
สามารถน าไปใช้ได้ทนัที ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองจ  าเป็นส าหรับผู้ท่ีจะน  าแนวคิดองคก์ารแห่งกรเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้จะต้องท  าความเข้าใจเกี่ยวกบัวินยั 5 ประการให้ถ่องแทเ้สียกอ่น มิฉะนั้นจะเป็นการน า
รูปแบบมาใช้โดยปราศจากหัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และเน่ืองจากผู้วิจัยได้สรุปความหมาย
ของวินยัทั้ง 5 ประการไว้ในหัวข้อแนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้ว ดังนั้นใน
ส่วนน้ี จึงเป็นการสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยในการเรียนรู้ทั้ ง  5 ประการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี (Senge, 1990; Senge et al.1994 and Senge et al.,2000) 
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   1. ความรอบรู้ส่วนตน (Personal Mastery) 
   องค์กรแห่งการเรียนรู้จะ เติบโตและเรียนรู้ได้ เ ม่ือบุคคลได้เ รียนรู้และน า
ความสามารถของตนมาใช้องคก์ารจึงต้องสนบัสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศกัยภาพของตนในทิศทาง
ท่ีถูกต้องและจะส่งผลต่อคุณภาพขององค์กรในท่ีสุด (Butcher et al.,2001) การสร้างความรอบรู้นั้น
จะต้องสร้างใหส้มาชิกในองค์กรแต่ละบุคคลทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในทุกด้านโดยอาศยั
การพัฒนาบุคลากรท่ีส าคัญคือ บุคลากรต้องพฒันาตนเอง ตระหนกัและรับผิดชอบต่อภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย โรงเรียนและส านักงานต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้รับการพัฒนา (ปัญญา 
แกว้กียูร,2546) 
   2. การพัฒนาแบบแผนความคิด (Mental Models) 
    องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้นั้น องค์การต้องสนบัสนุนและปรับแบบแผน
ความคิดของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกนั ทั้ ง น้ีเ พ่ือให้บุคลากรพัฒนา
องค์การไปสู่จุดมุง่หมายท่ีตั้ งไว้ (จ  าเรียง วัยวัฒน ์และเบญจมาศ อ  ่าพันธ์ุ,2540) 
  3. การสร้างวิสัยทศันร่์วม (Shared Vision) 
   องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองคก์ารท่ีสมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทศัน์
ของตนให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศันร์วมขององคก์ร ดังนั้น การก  าหนดวิสยัทศันค์วรด าเนินการด้วยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย (ปัญญา แกว้กีรยูร,2546)  
   4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) 
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยพลัง 2 ส่วน คือพลังความสามารถเฉพาะตัวของ
สมาชิกองค์กรกับพลังกลุ่มท่ีเกิดจากการเสริมแรงในการเรียนรู้เป็นทีมและท  างานเ ป็นทีม          
(วิจารณ์ พาณิช,2545) โดยใช้ความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น      
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ของทีมให้เกิดข้ึน การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะเกิดข้ึนได้กต็่อเ ม่ือมี
การรวมพลังของสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ร่วมกนั (แอยเมอร์คาเตอร์,2544) Senge        
et al.(2006) อธิบายว่า วิถีทางในการฝึกฝนสร้างการเรียนรู้ของทีมท่ีดีและคุ้มค่านั้นสามารถท  าได้     
โดยผ่านการสนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้คน         
ในองค์กร ดังนั้น การพัฒนาทีมงานจึงเป็นเร่ืองใหญ่และมีความส าคัญท่ีผู้บริหารและครู อาจารย ์     
โดยต้องมีการสร้างความตระหนกัและเสริมสร้างให้มีพลังเม่ือมีพลงัร่วมกนัในทิศทางท่ีตรงกนัยอ่ม
เกิดพลังท่ีย่ิงใหญ ่และผลักดันให้โรงเรียนหรือส านกังานไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ (ปัญญา 
แกว้กียูร.2546)  
   5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
   ผู้น  าต้องมุง่พัฒนาองค์กรแบบรวมๆ ไมแ่ยกส่วน พิจารณาความเป็นไปขององค์กร
อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี Wallace,Engel and Mooney (1997) กล่าวว่าสมาชิกในองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยเฉพาะโรงเรียนต้องไดรั้บแรงจูงใจใหพิ้จารณาความสัมพันธ์ระหว่างสว่นยอ่ยกบัส่วนใหญ ่
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(The Part to the Whole) โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบในแต่ละส่วนจะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบ
อ่ืนขององค์กร นอกจากน้ี การคิดเชิงระบบยงัเป็นการน าไปสู่ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรใน
การปฏิบติังานสู่เป้าหมายขององค์กรได้ ดังท่ี ปัญญา แกว้กียูร (2546) อธิบายว่า การคิดเป็นระบบ
ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจะช่วยกันผลักดันและพัฒนาวิสัยทัศน์ท  าให้โรงเรียนเป็น
สถาบนัท่ีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสูง และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าวินัย 5 ประการตามแนวคิดของ Senge                        
มีความส าคัญต่อการน าไปบริหารองค์กรท่ีต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น องค์กรจะต้อง
สนบัสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายหรือสมาชิกในองคก์ารทุกระดบัมีวินยั 5 ประการ เพราะเม่ือผสมผสาน
วินยั 5 ประการเข้าด้วยกนัอยา่งดีแล้วจะกอ่ให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีคุณค่าย่ิงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร 
(Senge, 1990; Senge et al.,1994; Senge et al.,2000 and Marquardt,1996; Senge, 2006 )  
4. องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ 
  โลกปัจจุบนัถือว่าเป็นโลกยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) ความรู้จึงเป็น
สินทรัพยท่ี์มีค่า อีกทั้งยงัเป็นกลไกหลกัในการขับเคล่ือนให้องค์กรมีความเจริญเติบโตและมัง่คัง่ดงัท่ี 
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า ย่ิงองค์กรมีความรู้มากข้ึนเทา่ใด กย่ิ็งสามารถเรียนรู้       
ในส่ิงใหม่ๆ  ได้มากข้ึนเทา่นั้น เม่ือเรียนรู้ได้มากกย่ิ็งสร้างความรู้ใหมไ่ด้มาก และเม่ือน  าความรู้เกา่
และความรู้ใหมม่าบูรณาการกนัเพ่ือน  าไปประยุกต์ใช้ กจ็ะย่ิงกอ่ให้เกิดประโยชนก์บัองค์กร Petridies 
and Lipshit (2002) เสนอว่า เพ่ือเป็นการเตรียมตัวพัฒนาไปสู่ยุคข่าวสารสถานศึกษาสามารถน าการ
จัดการความรู้มาใช้สนบัสนุนการบริหารการศึกษา สนบัสนุนการเรียนการสอนได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั
ท่ี (Rawley,1999) แนะน าว่า สังคมแห่งความรู้ (Knowledge – Based Society) องค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องสามารถพิจารณาสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของทุนความรู้ (Rawley,1999) 
  Marquardt (2002) ก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกนัว่า ความรู้เป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะความรู้
เปรียบเสมือนพลังงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตให้แกอ่งค์กรต่อไป 
  นอกจากน้ี Liebowitz and Beckman (1998) ยังอธิบายเพ่ิมเติมถึงล าดับขั้ นของความรู้ว่า
หมายถึงข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) ความช านาญ (Expertise) และ
ความสามารถ (Capability) ซ่ึงความรู้แต่ละอย่างไม่ได้คุณค่าเท่าเทียมกนัย่ิงความรู้นั้นมีล  าดับสูง
เทา่ไหร่ ความรู้นั้นกย่ิ็งมีความหมาย มีคุณค่าต่อองค์การมากข้ึนเทา่นั้น ดังแสดงในภาพท่ี 4  
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รูปภาพที่ 4 ล  าดับขั้นของความรู้ 
ท่ีมา : Liebowitz and Beckman (1998) Marquardt (2002) 

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเหน็ได้ว่า ความรู้มีความส าคัญต่อองค์กรมาก ดังนั้น องค์กรจึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องมีกระบวนการท่ีเป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเกบ็ เผยแพร่ถ่ายทอดแบง่ปัน
และใช้ความรู้ซ้ึงกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 (Davenport and Prusak,1998) 
  Marquardt (1996) ได้แบง่กระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการท่ีองค์กรน ามา
ปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้โดยองค์กรสามารถแสวงหาความรู้ได้ทั้ งจากแหล่งความรู้ภายนอก
องค์การและแหล่งความรู้ภายในองค์การ ซ่ึงอธิบายได้ดังน้ี 
   1.1 การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกองค์กร (External Collection of 
Knowledge) ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การจะต้องมองออกไป          
ข้างนอกเพ่ือรับแนวความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้
มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) การจ้างท่ีปรึกษาจากภายนอก การศึกษาข้อมูลจากส่ือต่างๆ 
ทั้งทางหนงัสือพิมพ์ บทความ วิทยุ โทรทศัน ์Internet รวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารจากลูกค้าหรือ
คู่แข่งการตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ สังคม เทคโนโลยี และการให้ความร่วมมือกบั
องค์การอ่ืนๆ เพ่ือหาพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากน้ี Marquardt (1996) ยงัอธิบายเพ่ิมเติมถึง
การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) ว่าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบและสังเกตในมุมมอง       
ท่ีกว้างออกไปถึงวิธีการปฏิบติัท่ีดีขององค์การอ่ืนๆ ซ่ึงหมายความรวมถึง คู่แข่งและคู่ค้าเพ่ือน  ามา
พัฒนา ปรับปรุงองค์การให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงได้อีกด้วย 

ความสามารถ (Capability) 

ความช านาญ (Expertise) 

ความรู้ (Knowledge) 

สารสนเทศ (Information) 

ข้อมูล (Data) 
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   1.2 การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายในองค์กร  (Internal Collection of 
Knowledge) เป็นการแสวงหาความรู้จากส่วนต่างๆ ภายในองค์กร ซ่ึงนบัว่าเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยพัฒนา
ให้เกิดความร่วมมือได้ องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ภายในองค์กรโดยการสร้างโอกาสให้บุคลากร
จากทุกส่วน ทุกแผนกสามารถถา่ยโอน แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัได้อยา่งไรกต็าม การแสวงหา
ความรู้ บางคร้ังไมไ่ด้เกิดข้ึนโดยจงใจ แต่ความรู้หรือการเรียนรู้หลาย  ๆ เร่ืองอาจเกิดข้ึนได้โดยบงัเอิญ 
  สรุปได้ว่า องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้โดยใช้ทั้ ง 2 วิธี คือจากแหล่ง
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และควรใช้วิธีการแสวงหาความรู้อยา่งหลากหลาย 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลทีมงานและ
องค์กรได้สร้างความรู้ข้ึนมาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังานหรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงข้ึน 
ภายใต้ความเช่ือว่าทุกคนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ได้ ดัง นั้น การสร้างความรู้ของผู้คนในองค์กร            
จึงสามารถเกิดข้ึนได้กบัพนกังานในทุกส่วนขององค์การ Nonaka (1991 อ้างถึงใน Marquardt, 2002) 
ได้แบง่รูปแบบของการสร้างความรู้ไว้ 4 รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากองค์ความรู้ 2 ประเภท คือ ความรู้ท่ีติด
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ก ับความรู้ท่ีเห็นชัดแจ้ง (Explicit Knowlegde) หมายถึง รูปแบบของ
องค์ความรู้ท่ีมีลักษณะเป็นทางการสามารถมองเห็นได้ รวมทั้งมีระบบและง่ายต่อการถ่ายทอดให้
ผู้อ่ืนทราบ จากองค์ความรู้ 2 ประเภทนั้นมีวิธีการสร้างความรู้ได้ 4 รูปแบบ ดังน้ี 
   2.1 การสร้างความรู้ในตน (Tacit to Tacit Creation of Knowledge) เป็นทกัษะความ
ช านาญท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลและยากท่ีจะอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจ แต่สามารถถูกส่งหรือถ่ายทอด
ไปยงัอีกคนหน่ึงโดยการฝึกหัดงานด้วยกนั หรือการทดลองปฏิบติัจริงเพ่ือให้เกิดทกัษะเฉพาะตน
ความรู้แบบน้ีจะเห็นได้ไมค่่อยชัดเจนนกัและยากท่ีจะถ่ายทอดให้ทัว่ทั้งองค์การ 
   2.2 การสร้างความรู้ท่ีชัดแจ้งสู่ความรู้ท่ีเห็นชัดแจ้งแล้ว (Explicit to Explicit 
Knowledge) ความรู้ประเภทน้ีเกิดจากการรวมและสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยูแ่ล้วและมีความชัดเจน 
ตลอดจนเป็นระบบท่ีสามารถถ่ายทอดได้งา่ย สามารถอธิบายและเกิดเป็นความรู้ใหมท่ี่ถา่ยทอดไปได้
ทัว่ทั้งองค์การ อยา่งไรกต็าม การสร้างความรู้แบบน้ียงัมีข้อจ  ากดั เพราะเป็นการมุง่เนน้เฉพาะความรู้
ท่ีมีอยูแ่ล้ว 
   2.3 การสร้างความรู้จากความรู้ท่ีมีอยูแ่ล้วในตนไปสู่ความรู้ท่ีเห็นชัดแจ้ง (Explicit 
to Tacit Creation of Knowledge) เป็นการสร้างความรู้ท่ีเกดิข้ึนเม่ือบุคคลในองค์การต่างเข้าใจและได้
เรียนรู้ในองค์ความรู้แบบชัดแจ้ง หรือเรียนรู้จากกระบวนการต่างๆ ท่ีปฏิบติักนัมา แล้วน  าความรู้ท่ี
เห็นชัดแจ้งแล้วและเพ่ิมความรู้ภายในตนเข้าไปพัฒนาด้วยทกัษะเฉพาะตนเอง แล้วจึงสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ  และสามารถแบง่ปันได้ทั้งองค์กรด้วยการสังเกตและปฏิบติัจริงเทา่นั้น 
   2.4 การสร้างความรู้จากท่ีเห็นชัดแจ้งแล้วไปสู่ความรู้ในตน (Tracit to Explicit 
Creation of Knowledge) เป็นการสร้างความรู้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือความรู้ท่ีผู้เรียนมีอยู่แล้วน  ามาพัฒนาด้วย
ทกัษะเฉพาะตัวของเขาเองจนเกิดเป็นความรู้ท่ีติดตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และกอ่ให้เกิดเป็น
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ความรู้ใหมท่ี่สามารถถ่ายทอดไปได้ทัว่ถึงทั้งองค์การ Marquardt (1996) ยงักล่าวเสริมว่า การสร้าง
ความรู้ภายในองค์กรนั้น สามารถสร้างโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แกก่ารเรียนรู้จากการปฏิบติั 
(Action Learning) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) การทดลอง 
(Experimentation) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต สอดคล้องกบัท่ี Newman and Conrad 
(1996) กล่าวว่า การสร้างความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัการรับเอาความรู้เข้ามาอ ยู่ใน
ระบบ ซ่ึงหมายความรวมถึงการพัฒนาความรู้ การคิดค้นและการรับความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงต้องเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองและใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ขั้ นตอนท่ี 3 การถ่ายโอนและใช้ความรู้  
(Knowledge Transfer and Utilization) เป็นกระบวนการท่ีบุคคล กลุ่ม หรือองค์การถ่ายโอน และใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีบุคคล กลุ่ม แผนงาน หรือ 
หน่วยงานย่อยได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน (Argote et al.,2000) 
ส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น การถ่ายโอนความรู้เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและ จะขาดเสียไมไ่ด้ 
และความรู้นั้นควรได้รับการเผยแพร่อยา่งรวดเร็ว และเหมาะสมทัว่ทั้งองค์กรทั้งน้ีโดยอาศัยกลไก    
ในการท  างาน การใช้อิเล็กทรอนิกส์ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และการถา่ยโอนสามารถเกิดข้ึน
ได้ทั้ งโดยตั้ งใจและไม่ได้ตั้ งใจ กล่าวคือ การถ่ายโอนความรู้โดยตั้ งใจ ได้แก่การส่ือสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น บนัทึกข้อความ จดหมาย รายงาน การติดป้ายประชาสัมพันธ์หรืออาจเป็นการให้
การศึกษาและฝึกอบรม การประชุมภายใน (Internal Conference) การบรรยายสรุป การทศันศึกษา 
การหมุนเวียนเปล่ียนงาน การใช้ระบบพ่ีเล้ียง ส่วนการถ่ายโอนความรู้โดยไม่ตั้ งใจ ได้แก ่การท่ี
ความรู้ถูกถ่ายโอนไปยงัแผนกหรือฝ่ายอ่ืนๆ ขององค์การ โดยไมไ่ด้มีการวางแผนกนัไว้ลว่งหนา้ เชน่ 
อาจเป็นเร่ืองเล่าขานหรือต านาน (Marquardt, 1996) กลุ่มท  างานเครือข่ายท่ีไม่ได้เป็นทางการ 
Newman and Conrad (1999) ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกนัว่า การถ่ายโอนความรู้เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการกระจายความรู้จากบุคคล จากทีมงาน ไปยังอีกบุคคลหรือทีมงานอ่ืนๆ หมายความรวมถึง    
การส่ือสารการแปลความหมาย การสนทนา การสอน การฝึกอบรม การกลั่นกรองและการแสดงออก
ให้เห็นความรู้ การใช้ความรู้รวมถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการใช้ความรู้ของ
บุคลากร ทีมงานและองค์กรให้เกิดประโยชนสู์งสุด อยา่งไรกต็ามยงัมีปัจจัยอีกหลายๆ อยา่งท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการถ่ายโอนความรู้ในองค์การ เช่ือเร่ืองของค่าใช้จ่ายความสามารถหรือขีดจ ากดัในการ
เรียนรู้ของผู้รับโอนความรู้ หรือบางทีอาจเป็นข้อมูลท่ีช้าเกินไปข้อมูลท่ีถูกบิดเบือนทั้งโดยจงใจและ   
ไมจ่งใจ เป็นต้น 
  ขั้ นตอนท่ี  4  การจัด เก ็บความรู้และน ามาใช้ ใหม่ (Knowledge Storage and Retrieval)                         
เป็นกระบวนการท่ีน  าความรู้ท่ีได้มาหรือสร้างข้ึนโดยจัดเกบ็เพ่ือสะดวกในการน ากลับมาใช้ใหม ่       
โดยองค์กรต้องท  าการศึกษาว่า องค์ความรู้ใดท่ีมีความส าคัญควรค่าแกก่ารเกบ็รักษาเพ่ือให้ง่ายต่อ
การสืบค้นและสามารถน ามาใช้ใหมไ่ด้เม่ือต้องการ Marquardt (1996) กล่าวว่า การจัดเกบ็ความรู้ท่ีดี
ควรมีก  าหนดโครงสร้างและเกบ็ให้เป็นระบบเพ่ือหาง่ายและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว       
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มีการแบง่แยกข้อมูลความรู้ออกเป็นชุดๆ เช่น ข้อเทจ็จริง นโยบาย แผนงาน ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ความต้องการท่ีจะเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดหมวดหมูเ่พ่ือสามารถส่งมอบให้ผู้ใช้ได้อยา่งชัดแจง้และ
รัดกุม การจัดระบบข้อมูลควรค านึงถึง ความต้องการและวัตถุประสงค์ของงาน ความเช่ียวชาญของ
ผู้ใช้ หน้าท่ี การใช้ข้อมูลต าแหน่งการจัดเก ็บ และเพ่ือความสะดวกในการน ากลับมาใช้ใหมไ่ด้        
อยา่งสะดวก จึงควรใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดเกบ็ความรู้สรุปได้ว่า ในการจัดเกบ็ความรู้ต้องมีการสร้าง
ระบบในการจัดเกบ็โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของงาน ความเช่ียวชาญของ
ผู้ใช้ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสถานท่ีในการเกบ็ รักษาข้อมูลนอกจากขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ 4 ขั้นตอนดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น Marquardt (2002) ยงัได้เพ่ิมเติมขั้นตอนในการจัดการ
ความรู้อีก 2 ขั้นตอนในภายหลัง คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์และการท  าเหมืองความรู้ และขั้นตอนการ
ประยุกต์ใช้ และการให้ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรงในตัวแบบเชิงระบบของการจดัการความรู้ด้วยรวมเป็น 
6 ขั้ นตอน ซ่ึงการวิเคราะห์และการท  าเหมืองความรู้ (Analysis and Data Mining) เป็นเคร่ืองมือ         
ในการวิเคราะห์ท่ีท  าให้องค์กรสามารถเข้าใจความหมายท่ีมีอยู ่ท  าให้บุคคลสามารถจัดเกบ็และ
กลั่นกรองดึงเอาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร ส่วนการประยุกต์ใช้และการท  าให้
ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรง (Application and Validation) เป็นการน าเอาความรู้และประสบการณ์ของ
องค์กรมาประยุกต์ใช้อยา่งสร้างสรรค์ และต่อเน่ืองโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประ ยุกต์ความรู้
ให้มากย่ิงข้ึนองค์กรจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เม่ือด าเนินการตาม
กระบวนการทั้ ง 6 ขั้ นตอนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงไม่จ  าเป็นจะต้องเกิดข้ึนตามล าดับ หรือกล่าวได้ว่า          
การจัดการความรู้ในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นอิสระต่อกันนกัวิชาการคนอ่ืนๆ เช่น Senge, Zannes and 
Pase (2002 cited in Crawford, 2003) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการจัดการความรู้ว่ามี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
   1. การได้มาซ่ึงความรู้ (Capturing Knowledge) เป็นวิธีการได้มาซ่ึงความรู้ 
   2. การจัดเกบ็ความรู้ (Storing Knowledge) น  าความรู้ท่ีได้มาจัดเกบ็ในรูปฐานข้อมูล
หรือรูปแบบอ่ืนๆ  
   3 . จัดระบบข้อมูล (Processing Knowledge)  การพิจารณากลั่นกรองความรู้ 
เปรียบเทียบความรู้ วิเคราะห์ แบง่แยกประเภทความรู้ 
   4. การแบง่ปันความรู้ (Sharing Knowledge) การถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบข้อ มูล
ข่าวสารหรือผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
   5. การใช้ความรู้ (Using Knowledge) ใช้ในการแกปั้ญหาและน ามาปฏิบติัเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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5. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
  ทิศทางของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท  าให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายทัว่โลก เช่นเดียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลักอีก
องค์ประกอบหน่ึง ซ่ึงหากองค์กรมีความเข้าใจและรู้วิธีใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมความสามารถในการ
เรียนรู้ขององค์กรแล้วก็จะท  าให้ได้ เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าองค์กรท่ียังใช้วิธีการเดิมๆ                
โดยท่ี Marquardt (2002) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นจะประกอบด้วย
เครือข่ายทางเทคโนโลยีท่ีประสมประสานและจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท  าให้สมาชิกในองค์กรสามารถ
เข้าถึง และแลกเปล่ียนข้อมูลและการเรียนรู้กนัได้ โดยเทคโนโลยีจะเป็นตัวสนบัสนุนองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ใน 2 มิติหลักๆ ดังน้ี 
   มิติท่ี 1 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
รวบรวมใส่รหัส ประมวลผล จัดเกบ็ ถ่ายโอนและน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้  
   มิติท่ี 2 เทคโนโลยีส าหรับการเพ่ิมความเร็ว และคุณภาพการเรียนรู้ เป็นการใช้
เทคโนโลยีและส่ือต่างๆ เช่น วีดีทศัน ์โสตทศันแ์ละการฝึกอบรมท่ีมีการใช้ส่ือผสมบนคอมพิวเตอร์
เพ่ือส่งต่อและแบง่ปันความรู้ รวมถึงทกัษะต่างๆ ได้ในทุกท่ีทุกเวลาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการ
เรียนรู้นั้น ปัจจุบนัก  าลังเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมาก ทั้งน้ีนอกจากเทคโนโลยีช่วยให้การเรียนรู้มีคุณภาพ 
มีความเหมาะสม และรวดเร็วซ่ึง Marquardt (2002) ได้กล่าวถึงข้อดีของการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
การเรียนรู้ไว้ดังน้ี 
  1. บุคลากรสามารถเรียนรู้ในเวลาท่ีต้องการความรู้นั้น 
  2. ผู้เรียนมีอิสระ และสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
  3. ความเร็วและความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีท  าให้พนกังานมีความกระตือรือร้น 
  4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ไมว่่าจะอยูไ่กลแค่ไหนกต็าม 
  5. เทคโนโลยีบางอยา่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบติัหรือมีปฏิสมัพันธ์กบัผู้สอน
หรือผู้อ่ืนได้โดยตรง 
  6. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลหรือเน้ือหาเดียวกนั 
  7. เทคโนโลยีท่ีหลากหลายท  าให้องค์การสามารถผลิตโปรแกรมการเรียนให้ตรงกบัรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
  8. องค์การสามารถน าเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมาใช้เพ่ือการเรียนรู้และสรรหาให้ตรงกับ
ความสนใจของผู้เรียนได้ 
  9. การเรียนรู้บางอยา่งด้วยการใช้เทคโนโลยีมีความปลอดภยั ยืดหยุน่ ตลอดจนท  าให้ผู้เรียน
รู้สึกเสมือนจริงได้ 
  10. องค์การสามารถปรับข้อมูลให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลาและบอ่ยคร้ังเทา่ท่ีต้องการ 
  11. ผู้เรียนรู้สามารถเข้าสู่ระบบและเรียกข้อมูลมาใช้มากนอ้ยได้ตามเทา่ท่ีต้องการ  
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  12. ช่วยองค์การประหยดัค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลาในการเรียนรู้และเวลาเดินทาง 
   Marquardt (2002) ยงัเสนอแนะว่า องค์กรท่ีต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้นั้น
ควรพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
  1. กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถท่ีจะเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2. พัฒนาส่ือทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อยูเ่สมอ เพ่ือจะใช้เป็นทกัษะในการค้นคว้าหา
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. สร้างหรือขยายการสอน ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยี 
  4. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้าและรวบรวมความรู้ ความคิดทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ 
  5. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  
  6. สร้างความตระหนกัและพัฒนาทกัษะท่ีเหมาะสมให้กบับุคลากร และสนบัสนุนให้มีการ
น าเทคโนโลยีอยา่งเต็มท่ี 
  7. วางแผนและพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยประสานเทคโนโลยี การฝึกสอน และการ
ปฏิบติังานจริงให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั 
  8. พัฒนาและออกแบบระบบเพ่ือใช้ในการสนบัสนุนบุคลากรและการเรียนรู้  
  9. น  า Intranet ไปใช้ในการฝึกอบรมซ่ึงจะท  าให้บุคลากรได้เรียนรู้จากฐานข้อมูลเดียวกนัได้
ทุกเวลาท่ีต้องการ 
  10. เ พ่ิมความสามารถและความเป็นผู้น  าในการใช้เทคโนโลยีให้กบัฝ่ายบริหารและฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ก ันไป เห็นได้ว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้จะท  าให้
องค์การสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เ พ่ือการเรียนรู้แบบทั่วทั้ งองค์กรจากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบหลักทั้ง 5 ด้าน มีความส าคัญต่อการน าไปบริหารโรงเรียนเพ่ือมุง่สู่การเป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้ ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวล้วนมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์และส่งผลซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงั
เป็นกลไกท่ีช่วยกนัขับเคล่ือนและท  าให้โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  ข้ึนมาอีกด้วย 
ทั้งน้ีส่ิงท่ีส าคัญอีกส่ิงหน่ึงท่ีขาดเสียไมไ่ด้ในการน าพาโรงเรียนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็
คือ บุคลากรในโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในโรงเรียน
ของตนดังนั้น การบริหารเพ่ือมุง่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงเป็นการประสาน
องค์ประกอบหลักท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบยอ่ยต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุง่หมายของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินงาน และพัฒนาอย่างเป็นร ะบบซ่ึงหมายรวมถึง
กระบวนการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจัดให้มีข้ึน และมีลักษณะท่ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ทั่วทั้ งโรงเรียน และน าความรู้นั้นไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและโรงเรียนเพ่ือให้เป็น
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนต่อไป  
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  3.2 ตัวบ่งชี้ลักษณะของโรงเรียนที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบง่ช้ี หมายถึง ส่ิงท่ีน  ามาวัด หรือช้ีให้เห็นคุณลักษณะ สภาพการณ์ของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป                    
(สุรพงศ์ เ อ้ือศิริพรฤทธ์ิ,2547) โดยอาจมีค าท่ีใช้ในความหมายเดียวกบัค าว่าตัวบ่งช้ีได้หลายค า        
เช่นดัชนี ตัวช้ีวัด เคร่ืองช้ีวัด ส าหรับโรงเรียนท่ีมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ได้มีผู้
ศึกษาวิจัยและแสดงให้เห็นภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี วิโรจน ์สารรัตนะ (2548) ได้ก  าหนดดัชนีช้ีวัดลักษณะของโรงเรียนท่ีเป็นองค์กร    
แห่งการเรียนรู้ไว้ 13 ประการ มีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. โรงเรียนมีคณะครูท่ีมีการคิดยา่งเป็นระบบ มุง่พัฒนาโดยรวม ไมแ่ยกพัฒนาส่วนใดส่วนหน่ึง 
  2. โรงเรียนมีคณะครูท่ีมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีความผูกพันกบัการ
พัฒนาในความกา้วหนา้ของโรงเรียน 
  3. โรงเรียนมีคณะครูท่ีมีความคาดหวังสูงและมีความทา้ทายต่อการใช้ความสามารถเพ่ือให้
บรรลุความคาดหวัง 
  4. โรงเรียนมีคณะครูท่ีมีการสร้างวิสัยทศันร่์วมกนั มีความผูกพันแบะปฏิบติัตามวิสัยทศันร่์วมนั้น 
  5. โรงเรียนมีคณะครูท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์โดย
ต่างเป็น “ทรัพยากรความรู้” ซ่ึงกนัและกนั 
  6. โรงเรียนมีคณะครูท่ีได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเพ่ือสร้างงานและบรรลุเป้าหมาย
ของงานอยา่งต่อเน่ือง 
  7. โรงเรียนมีคณะครูท่ีได้รับการส่งเสริม สนบัสนุนและมีการกระตุน้ให้มีการแสดงออกด้วยแนวคิด  
  8. โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร การยอมรับและไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั  
  9. โรงเรียนมีการขยายศักยภาพเพ่ือการแก้ปัญหาและมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่ าง
ต่อเน่ือง 
  10. โรงเรียนมีความตระหนกัในตนเองอยูเ่สมอท่ีจะแสวงหาความเป็นไปได้ และโอกาสใหม ่ ๆ      
เพ่ือความเจริญเติบโตกา้วหนา้ 
  11. โรงเรียนได้เนน้การมีข้อมูลยอ้นกลับ เนน้การสืบเสาะปัญหาเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีเป็นอยู่ 
  12. โรงเรียนยึดถือคติท่ีว่า ความรู้มิใช่เป็นเพียงส่ิงท่ีมีไว้เพ่ือการถ่ายทอดหรือสะสมเทา่นั้น 
แต่เป็นส่ิงท่ีถูกท  าให้เกิดข้ึนใหมไ่ด้จากกระบวนการคิด การมีประสบการณ์ และการรับรู้ร่วมกนัของ
คณะครูในโรงเรียน 
  13. โรงเรียนได้เป็นตัวประสานให้กระบวนการคิดและการเ รียนรู้ของคณะ ครู ได้
แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง 
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  สุรพงศ์ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ (2547) ได้พัฒนาตัวบง่ช้ีรวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้โดยจ  าแนกเป็นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบยอ่ยจาก
แนวคิดของนกัวิชาการต่างๆ ไว้ดังน้ี 
1. ด้านองค์การ 
  1.1 โครงสร้างขององค์กร 
  ตัวบ่งชี้  
   1.1.1 มีลักษณะเป็นแนวราบ 
   1.1.2 มีช่วงชั้นการบงัคับบญัชานอ้ย 
   1.1.3 มีการติดต่อสัมพันธ์กนัภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน อยา่งสะดวก  
   1.1.4 โครงสร้างของโรงเรียนต้องกระจายอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและการ
ตัดสินใจแกบุ่คลากรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
  1.2 วิสัยทศันอ์งค์การ 
  ตัวบ่งชี้ 
   1.2.1 วิสัยทศันข์องโรงเรียนต้องเกิดจากผู้น  าบุคลากรของโรงเรียนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมกนัก  าหนดข้ึนมา 
   1.2.2 วิสัยทศันต์้องมุง่สร้างความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
   1.2.3 วิสัยทศันต์้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นอันดับแรก 
   1.2.4 วิสัยทศันข์องโรงเรียนจะต้องกอ่ให้เกิดความร่วมมือของสมาชิกในโรงเรียนท่ี
จะปฏิบติังานเพ่ือบรรลุตามวิสัยทศันน์ั้น 
  1.3 วัฒนธรรมองค์กร 
  ตัวบ่งชี้  
   1.3.1 โรงเรียนมีวัฒนธรรมแบบเปิดเผยไว้วางใจยอมรับและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั 
   1.3.2 โรงเรียนมีค่านิยมร่วมมือกนัท  างานเป็นทีม 
   1.3.3 โรงเรียนส่งเสริมการคิดริเร่ิมและกล้าคิดกล้าท  าในส่ิงใหมแ่ละกล้าเผชิญกับ
ความเปล่ียนแปลง 
   1.3.4 โรงเรียนสร้างจุดมุง่หมายร่วมกนัในการพัฒนาการเรียนรู้ ให้กบับุคลากรทุกระดับ 
   1.3.5 โรงเรียนเนน้การปรับปรุงการท  างานอยา่งต่อเน่ือง 
  1.4 กลยุทธ์องค์กร 
  ตัวบ่งชี้ 
   1.4.1 สร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกส่วนและทุกระบบยอ่ยของโรงเรียน 
   1.4.2 ให้ความส าคัญและรางวลัแกบุ่คลากรและทีมงานท่ีเรียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม ่
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   1.4.3 มีการวัดผลงานท่ีเกดิข้ึนจากการเรียนรู้ 
   1.4.4 จัดเวลาแกบุ่คลากรและทีมงานในการเรียนรู้ส่ิงใหม ่
   1.4.5 สร้างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสถานท่ีท่ีเอ้ือส าหรับการเรียนรู้ 
   1.4.6 ใช้การเรียนรู้ของบุคคลทีมงานในการสร้างความส าเร็จกบัโรงเรียน 
 2. ด้านภาวะผู้น า 
  2.1 ภาวะผู้น  าแบบ 
  ตัวบ่งชี้ 
   2.1.1 ผู้น  าเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีอิสระในเปล่ียนสภาพการท  างาน 
   2.1.2 ผู้น  าส่งเสริมให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเอง  
   2.1.3 ผู้น  ามีความเป็นมิตรกบัผู้ตามใช้วิธี 
   2.1.4 ผู้น  าเป็นแบบอยา่งของความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม 
   2.1.5 ผู้น  ามีมาตรฐานสูงในการปฏิบติังาน 
   2.1.6 ผู้น  ามีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ     

2.1.7 ผู้น  ายัว่ยุใต้บงัคับบญัชาด้วยการแนะน าช่วยเหลือ สนบัสนุน ยกยอ่ง ยอมรับ
และเปิดใจกว้าง 
   2.1.8 ผู้น  าแลกเปล่ียนความรู้ความช านาญกบัผู้ใต้บงัคับบญัชา  
   2.1.9 ผู้น  าแสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมัน่ กระตือรือร้น 
   2.1.10 ผู้น  าตระหนกัในศักด์ิศรีของบุคคลและมีความภกัดี  
3. ด้านการเรียนรู้ 
  3.1 ระดับการเรียนรู้  
  ตัวบ่งชี้ 
   3.1.1 การเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มี 5 ระดับ  
 
     1. การเรียนรู้ระดับบุคคล 
    2. การเรียนรู้ระดับทีม 
    3. การเรียนรู้ระดับกลุ่มงาน 
    4. การเรียนรู้ระดับองค์กร 
    5. การเรียนรู้ระหว่างองค์กร 
   3.1.2 การเรียนรู้ในแต่ละระดบัต้องอาศัยการเรียนรู้ในระดับบุคคลเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
   3.1.3 โรงเรียนมีการเรียนรู้โดยการบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคลการเรียนรู้ของ
ทีมงานการเรียนรู้ในระดับกลุ่มงานเข้าด้วยกนั 
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  3.2 รูปแบบการเรียนรู้  
  ตัวบ่งชี้ 
   3.2.1 รูปแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี 4 รูปแบบ คือ 
    1. การเรียนรู้เพ่ือปรับเปล่ียนองค์การ 
    2. การเรียนรู้อนาคตจากการคาดการณ์ 
    3. การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
    4. การเรียนรู้จากการปฏิบติั 
   3.2.2 บุคลากรและโรงเรียนใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้ งของบุคคลและ
โรงเรียนเพ่ือปรับเข้ากบัการเปล่ียนแปลง  
   3.2.3 บุคลากรและโรงเรียนใช้การคาดการณ์อนาคตเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีจะวางแผน
อนาคตของโรงเรียน 
   3.2.4 บุคลากรและโรงเรียนแสวงหาวิธีท่ีจะเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   3.2.5 โรงเรียนใช้การปฏิบติังานเป็นการเรียนรู้ 
  3.3 วินยัในการเรียนรู้  
  ตัวบ่งชี้ 
    3.3.1 วินยัในการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี 5 รูปแบบ คือ 
      1. การคิดเชิงระบบ 
    2. การพัฒนาแบบแผนความคิด 
    3. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
    4. การสร้างวิสัยทศันร่์วม 
    5. ความรอบรู้ส่วนตน 
   3.3.2 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบ 
   3.3.3 โรงเรียนมีการพัฒนาแบบแผนความคิดของ บุคคลเพ่ือให้สอดคล้อง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 
   3.3.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  
   3.3.5 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาวิสัยทศัน์ส่วนตนมาบูรณาการเป็น
วิสัยทศันร่์วมขององค์กร 
   3.3.6 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเพ่ือบรรลุ
วิสัยทศันข์องตนเอง และของโรงเรียน 
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4. ด้านการจัดการความรู้ 
  4.1 การแสวงหาความรู้  
  ตัวบ่งชี้ 
   4.1.1 มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายในโรงเรียน 
   4.1.2 มีการแสวงหาความรู้จาก ความรู้ภายนอกโรงเรียน 
   4.1.3 ใช้วิธีการแสวงหาความรู้อยา่งหลากหลาย 
  4.2 การสร้างความรู้ 
  ตัวบ่งชี้ 
    4.2.1 โรงเรียนมีการรวบรวม ความรู้สม  ่าเสมอและต่อเน่ือง  
   4.2.2 โรงเรียนมีการรวบรวมและพัฒนาความรู้ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง  
   4.2.3 บุคลากรและโรงเรียนสร้างความรู้ใหมโ่ดยวิธีการท่ีหลากหลาย  
  4.3 การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ 
  ตัวบ่งชี้ 
   4.3.1 บุคลากรและทีมงานในโรงเรียนมีการถ่ายโอนความรู้ท่ีได้มาซ่ึงกนัและกนั  
   4.3.2 บุคลากรและทีมงานในโรงเรียนน าความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน 
   4.3.3 มีการใช้วิธีการเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการถ่ายโอนและใช้ประโยชนจ์ากความรู้ 
  4.4 การจัดเกบ็ความรู้  
  ตัวบ่งชี้ 
   4.4.1 โรงเรียนมีการจัดเกบ็ความรู้เป็นระบบสามารถค้นหาได้ง่าย  
   4.4.2 สามารถใช้ความรู้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทนัเวลา  
   4.4.3 มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดเกบ็ความรู้ 
   4.4.4 ความรู้ท่ีจัดเกบ็ได้รับการปรับปรุงและน ามาใช้อยา่งต่อเน่ือง  
5. ด้านเทคโนโลยี 
  5.1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้  
   5.1.1 บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
   5.1.2 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณ การจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
   5.1.3 โรงเรียนมีการปรับปรุงเทคโนโล ยีให้ทันสมัยและพร้อมส าห รับการ
ปฏิบติังานและการเรียนรู้อยูเ่สมอ 
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   5.1.4 โรงเรียนสนบัสนุนให้บุคลากรสร้างสารสนเทศใหม่ๆ  เพ่ือการปฏิบติังานและ
การเรียนรู้ 
   5.1.5 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในทางการบริหาร
โรงเรียน 
  เห็นได้ว่า ตัวบง่ช้ีท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี ท  าให้มองเหน็ภาพของโรงเรียนท่ีมีลักษณะเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ได้สะดวกและชัดเจนย่ิงข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาให้ดีจะพบว่าลกัษณะต่างๆ ท่ีปรากฏหรือ
เกิดข้ึนได้นั้น เกิดจากการท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินการหรือบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ท่ี
ส่งผลให้โรงเรียนมีลักษณะเป็นองค์กรท่ีสมาชิกในองค์การมีความต่ืนตัวและกระตือรือร้นในกา ร
พัฒนาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือขยายศกัยภาพของตนเอง มีการประสานสัมพันธ์ในการเรียนรู้และการ
ท  างานเป็นทีม อีกทั้งยงัมีเสรีภาพในการคิด มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  เพ่ือประโยชนข์อง
โรงเรียน   
ตอนที่ 4 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ  

4.1 ความหมายของรูปแบบ 

รูปแบบ (Model) เป็นค าท่ีใช้เพ่ือส่ือความหมายหลายอยา่งตามพจนานุกรม Contemporary 
English ของ Longman (1987) ให้ความหมายไว้ 3 ลักษณะคือ 

 1. แบบจ าลอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียอ่ส่วนมาจากของจริง 
 2. คนหรือส่ิงของท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแบบอยา่งในการด าเนินงานได้ 
 3. แบบหรือรุ่นของผลิตภณัฑต์่างๆ 
Good (1973:370) ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมการศึกษามี 4 ความหมาย คือ  
 1. เป็นแบบอยา่งส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือท  าซ ้า 
 2. เป็นแบบอยา่งเพ่ือการเลียนแบบ 
 3. เป็นแผนภูมิ ซ่ึงเป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นหลักการและแนวคิด 
 4. เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงรวมตัวเป็นตัว

ประกอบและสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยาย
เป็นภาษากไ็ด้ 

Stoner & Wankel (1986:12) ให้ความหมายไว้ 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ ได้แก่       
1.1) แบบจ าลองท่ีออกแบบมาจากของจริง 1.2) แบบจ าลองท่ีสร้างและออกแบบไว้เพ่ือใช้เป็น
ต้นแบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 2) รูปแบบเชิงความคิด ได้แก ่2.1) รูปแบบท่ีสร้างข้ึนโดยจ าลองมาจาก
ทฤษฏีท่ีมีอยู่แล้ว 2.2) รูปแบบท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้อธิบายตัวสาระของทฤษฏี สอดคล้องกบั Tois & 
Caroll (1982:163) ได้กล่าวถึง รูปแบบไว้ว่ารูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของ
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สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงท่ีอาจจะมีตั้ งแต่รูปแบบอย่างง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความ
สลับซับซ้อนและมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพท่ีเป็นแบบจ าลองทางวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณภาพท่ีใช้
อ ธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาและสัญลักษณ์ ส่ วน เ ยาวดี รางชัยกุล วิ บูลย์ศรี  ( 2544:27)                       
ให้ความหมาย ดังน้ี 

 1. เป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบ 
 2. เป็นตัวแบบท่ีใช้เป็นแบบอยา่ง 
 3. เป็นแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และหลักการของระบบ 
 4. เป็นแบบแผนหรือแผนผังของของการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองด้วยความสัมพันธ์       

เชิงระบบ 
สรุปรูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองของกรอบความคิดท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด ท่ีได้

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 

4.2 ประเภทของรูปแบบ 

Steinre (1988) รูปแบบมี 2 ประเภท คือ 
 1. รูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Practical model or model - of) เป็นรูปแบบจ าลองทาง

กายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เคร่ืองบิน ภาพจ าลอง  
 2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical model or model - for) เป็นรูปแบบจ าลองท่ีสร้าง

ข้ึนจากรอบแนวคิดท่ีมีทฤษฎีไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลอง แต่เป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กนั (Keeves P.J.,1988:560)  

 (Keeves P.J.,1988:560)  จ าแนกได้ 4 ประเภท 
 1. รูปแบบเชิงเทียบเคียงหรือคลา้ย (Analogue Model) คือ รูปแบบท่ีมีความสัมพันธ์

กับระบบเชิงกายภาพ เช่น รูปแบบของการพัฒนาอะตอม สร้างข้ึนโดยใช้หลักการเทียบเคียง
โครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกบัลักษณะท่ีคล้ายคลึงกนัและท  าให้รูปแบบท่ีสร้างข้ึนต้องมี
องค์ประกอบชัดเจนเพ่ือใหส้ามารถน าไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจกัษไ์ด้ และสามารถน าไปใช้ใน
การหาข้อมูลสรุปของปรากฏการณ์ ได้อยา่งกว้างขวาง  

 2. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) คือ รูปแบบการแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในรูปแบบ ในรูปของข้อความ รูปแบบเชิงข้อความใช้หลักการเทียบเคียงเชิง
แนวคิด ปรากฏการณ์ และใช้ข้อความในการอธิบาย จึงท  าให้เกิดความกระจ่างมากข้ึน แต่จุดอ่อน 
คือ ขาดความชัดเจนแนน่อน ท  าให้ยากแกก่ารทดสอบรูปแบบ  
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 3 . รูปแบบเ ชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  คือ  รูปแบบท่ีก  าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในสมการหรือฟังกช์ั่นทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบนัมีแนวโนม้ว่าจะ
น าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากข้ึน โดยเฉพาะในการวัดผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะน้ี
สามารถสู่การสร้างทฤษฎี เพราะสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานได้  

 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) คือ รูปแบบท่ีมีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้น
ท่ีประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์เป็นเหตุและผล สมการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบมี 2 ลักษณะ คือ 

  4 .1  รูปแบบระบบเส้นเด่ี ยว (Recursive Model)  คือ  รูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ด้วยเส้นโยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียว 
โดยไมมี่การสัมพันธ์ยอ้นกลับ 

  4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ (Non – recursive Model) คือ รูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปร          
ตัวหน่ึงอาจเป็นทั้งตัวแปรเชิงเหตุ และเชิงผลพร้อมกนั จึงมีทิศทางยอ้นกลับได้ 

Joyce,B. and Well, M. (1996,P.197) แนวคิดหลักการท่ีจะพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมได้นั้น
ต้องมี 5 ขั้นตอน 

    1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
    2. น  ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ 
    3. แนวคิดส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก  าหนดหลักการเป้าหมาย  
    4. การประเมินรูปแบบ 
    5. การปรับปรุงรูปแบบ 
ธีระ  รุญเจริญ (อ้างใน สมาน อัศวกูร  2550 :2) สรุปไว้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบไว้                        

6 องค์ประกอบด้วยกนั คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ระบบกลไกของ
รูปแบบ 4) วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินรูปแบบ 6) เง่ือนไขของรูปแบบ  

สมาน  อัศว ภูมิ (2550 :3) ได้ส รุปเกี่ยวกับองค์ประกอบรูปแบบไว้ว่า รูปแบบท่ีดี                     
การมีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังน้ี คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพ้ืนฐานและ
หลักการของรูปแบบ 3 )ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ                  
5) แนวทางประเมินรูปแบบ 6) ค าอธิบายประกอบรูปแบบ 7) ระบุเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้  

ทิศนา แขมมณี (2550:2) กล่าวไว้ว่า รูปแบบโดยทัว่ไปท่ีใช้กนัจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังน้ี 
คือ ส่วนแรก คือ ทฤษฎีหลักการ แนวคิดของรูปแบบ ส่วนท่ีสอง คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ          
ส่วนท่ีสาม คือ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แต่ด้านลักษณะของรูปแบบจะมีลักษณะดงัน้ี 
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คือ 1) เป็นรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ได้แก ่รูปแบบความคิดท่ีแสดงออกในลกัษณะ
ของการเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 2 ส่ิงข้ึนไป 2) รูปแบบเชิงภาษา (Semanitic Model) ได้แก่
ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและเขียน) ใช้ก ันทางภาษาศาสตร์  3) รูปแบบเชิง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ได้แก ่ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะเกิดข้ึน
หลังรูปแบบเชิงภาษา 4) รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ได้แก ่ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทาง
แผนผังแผนภาพ กราฟ ไดอะแกรม 5) รูปแบบเชิงเหตุ (Causal Model) ได้แก ่ความคิดท่ีแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพปัญหา  

ประเภทของรูปแบบนั้น นกัวิชาการแต่ละทา่นได้แบง่ประเภท ลักษณะและองค์ประกอบ
ของรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป อยา่งไรกต็ามการศึกษาพบว่า แนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ (2537:16) 
Bardo และ Hartman (1982:70-71) และทาคาโอะ มิยากาวะ (1986:15) มีความสอดคล้องกนั คือ แนวคิด
ว่าในด้านการมีแบง่ประเภทของรูปแบบนั้นจะไม่มีหลักเกณฑท่ี์ตามตัวว่าควรมีรายละเอียดและ
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของรูปแบบนั้น จะข้ึนอยูก่บัลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา
และวัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบนั้นๆ 

คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี (พูลสุข หิงคานนท์,2540:53) 
 1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรมากกว่า          

ท่ีจะเนน้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวมๆ  
 2. รูปแบบควรน าไปสู่การท  านายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิง

ประจักษ ์โดยเม่ือทดสอบรูปแบบแล้ว ถ้าปรากฏว่าไมส่อดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ ์รูปแบบนั้น
ต้องถูกยกเลิกไป 

 3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีจะศึกษาได้อยา่งชัดเจน 
 4. รูปแบบควรน าไปสู่การสร้างแนวคิดใหมห่รือความสัมพันธ์ใหม่ของเร่ืองท่ีศึกษา 
 5. รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นเช่นไรข้ึนกบักรอบของทฤษฏีในเร่ืองนั้นๆ 
กล่าวโดยสรุปแล้วจะเหน็ว่าประเภท ลักษณะขององคป์ระกอบของรูปแบบนั้นไมมี่หลักใน

การแบง่ท่ีตายตัวจะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์และข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาและวัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบนั้น ๆ เป็นส าคัญด้วย 

4.3 การพฒันารูปแบบ 

ในการพัฒนารูปแบบนั้นมีนกัวิชาการหลาย ๆ  ทา่นได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาไว้ใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรูปแบบหรือลักษณะงานนั้น 
ๆ ซ่ึงนกัวิชาการแต่ละทา่นได้ให้แนวคิดไว้ดังน้ี 
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Willer (1986) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบว่าในการพัฒนารูปแบบนั้นมีข้ึนตอนในการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่โดยทัว่ไปอาจแบง่เป็น 2 ส่วน คือการสร้างรูปแบบและการหา
ความเท่ียงตรงของรูปแบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บั
ลักษณะและกรอบแนวคิด ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ  

สมาน  อัศวภูมิ (2550:80-82) ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิจัยอยา่งมีรูปแบบโดย
ใช้วิธีการวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานเพ่ือให้ได้ผลงานเป็นท่ีนา่เช่ือถือและสามารถน าไปใช้
ได้จริงแนวปฏิบติัในการวิจัยพัฒนารูปแบบมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1) การก  าหนดขอบเขตและสาระของรูปแบบต้นร่าง  
 2) การทบทวนวรรณกรรมและปรับปรุงแบบต้นร่าง 
 3) ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาตามกรอบแนวคิดของรูปแบบต้นร่าง  
 4) การออกแบบรูปแบบคร้ังสุดทา้ย 
 5) การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ 
สมศักด์ิ  ดลประสิทธ์ิ (2539:9) ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือน  าเสนอรูปแบบระบบบริหารคุณภาพแบบ

มุง่คุณภาพทั้งองค์การในการบริหารส านกังานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ       
6 ขั้นตอน ดังน้ีคือ ขั้นตอนท่ี 1 ก  าหนดกรอบของแนวคิดส าหรับการวิจัย ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์
องค์การ ระบบงาน และการประยุกต์การบริหารคุณภาพแบบมุง่คุณภาพทั้งองค์การ ขั้ นตอนท่ี 3       
การออกแบบรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพแบบคุณภาพทั้งองค์การในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ขั้ นตอนท่ี 4 การตรวจสอบรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้ นตอนท่ี 5 การปรับปรุงแกไ้ขและ
พัฒนาเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ขั้นตอนท่ี 6 สรุปและน าเสนอรูปแบบ 

สุทัศน์  ขอบค า (2540:14-15) ได้พัฒนารูปแบบเร่ือง รูปแบบการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้ นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้ นตอน คือ ขั้ นตอนท่ี 1             
เป็นการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฏี เกี่ยวกบัความคิดของผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาถึงทฤษฎี
การกระจายอ านาจ สภาพ แนวคิด รูปแบบการกระจายอ านาจ ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการพัฒนาเป็นการ
สังเคราะห์จากขั้นแรกน ามาสร้างเป็นรูปแบบ ท  าการตรวจสอบ ปรับปรุง โดยสอบถามความคิดเหน็
เกี่ยวกบัรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ 
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กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกบัการสร้างและพัฒนารูปแบบนั้น จะมีขั้นตอนในการด าเนินแตกต่าง
กนัไปไมมี่ข้อก  าหนดตนตัว แต่โดยทัว่ไปอาจแบง่ออกเป็นสองตอนใหญ่  ๆ คือ ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ  

(Construct) และขั้ นตอนการหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียด      
ในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอยา่งไรนั้นอยูก่ ับลักษณะและการสอบแนวคิดซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน    
ในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 

ตอนที่ 5 เอกสารและวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิโรจน ์สารรัตนะ (2545 : บทคัดยอ่) วิจัยเร่ือง ปัจจัยทางการบริหารกบัการเป็นองคก์ารแหง่        
การเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขต
การศึกษา 9 ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี  1) ระดับการพัฒนาปัจจัยในทางการบริหารและความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบระดับการพัฒนาระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา 4) ปัจจัยท่ีส่งต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 5) โครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างปัจจัยทางการบริหารกบัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า 1) โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 มีการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์    
ต  ่าขั้นต ่าของ “ระดับมาก” ไมม่ากนกั ในขณะท่ีการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารอยู่ในระดับดีมาก     
2) การศึกษาเปรียบเทียบพบว่า มีเพียง 3 กรณีท่ีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการพัฒนาต ่ากว่า
โรงเรียนขนาดอ่ืนอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ คือ การพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนต ่ากว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่การพัฒนากลุ่มบริหารตนเองและการติดต่อส่ือสาร และการเป็นผู้น  าการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงต ่ากว่าโรงเรียนขนาดกลาง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหารดว้ยกนัเอง
มีอยูใ่นระดับมากและมีทิศทางบวก 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารด้วยกบัความเป็น
องค์การแห่งการแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระบบปานกลาง และมีทิศทางเป็นบวก และ 5) ผลการวิเคราะห์
เส้นทาง พบว่า กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีความกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ ์โดยมีปัจจัยการพัฒนา
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ปัจจัยการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การเชิงสร้างสรรค์ 
ปัจจัยการตัดสินใจร่วมและมีวิสัยทศัน์ร่วม ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละปัจจัยการบริหาร
หลักสูตรและการส่งผลโดยตรงต่อการเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้นอกนั้นมีอิทธิพลทางอ้อม ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางรวมทั้งทางตรงและทางออ้ม พบว่ามีล  าดบัความส าคญัในการพัฒนา
ปัจจัยทางการหารดังน้ี ปัจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนปัจจัยการสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศองค์การเชิงสร้างสรรค์ ปัจจัยการเป็นผู้น  าแห่งการเปล่ียนแปลงปัจจัยการตัดสินใจ
ร่วมและมีวิสัยทศันร่์วม ปัจจัยการบริหารหลักสูตรและการสอนปัจจยัการพฒันาองค์กรวิชาชีพ และ 
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามล าดับ 
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ลือชัย จันทร์โป๊ (2546) ศึกษาเร่ือง โมเดลองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนอาชีวศึกษา
คาทอลิกในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยท่ี มีผลต่อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีพัฒนามาจาก Kaiser’ s concept ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดับสูง ส่วนความคิดเห็นของครูอยูใ่น
ระดับปานกลาง   2) ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อความเป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้อยูใ่น
ระดับสูง 3) ตัวแปรทุกตัวในโมดลมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคัญต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เรียงตามล าดับจากมากไปหานอ้ย คือ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กร
แห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรม ผู้น  า บรรยากาศโครงสร้างองค์กร การจัดการ การจูงใจและระบบของ
องค์กร 

สมคิด สร้อยน ้า (2547) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันาตัวแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารและระดับความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาเปรียบเทียบระดับปัจจัยทางการบริหารและความเป็นองค์กร       
แห่งการเรียนรู้จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหารท่ีสามารถพยากรณ์
ความเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ และน าเสนอตวัแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ 3) เพ่ือตรวจสอบตัวแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน และ 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวมของปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยสรุปว่า          
ระดับปัจจัยทางการบริหารและระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียระดับปัจจัยโครงสร้างของโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่และขนาดใหญพิ่เศษ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญ
ทางสถิติ ค่าเฉล่ียระดับปัจจัยการปฏิบติัด้านการจัดการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง มีความแตกต่างจากค่าเฉล่ียโรงเรียนขนาดใหญพิ่ เศษอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนค่าเฉล่ีย
ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความแตกต่างจากค่าเฉล่ียโรงเรียน
ขนาดใหญพิ่เศษอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ 
 ปัจจัยทางการบริหารทั้ง 11 ปัจจัย ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 76.80 ปัจจัยทางการบริหารท่ีสามารถพยากรณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งมี
นยัส าคัญทางสถิติ คือ การปฏิบติังานของครูและทีมงาน เป้าหมายและข้อมูลยอ้นกลบัการปฏิบติังาน 
การจูงใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การพัฒนาครูและทีมงาน วิสัยทศัน ์พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ 
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 ตัวแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษแ์ละ
ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อความเป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพบจากมากไปหาน้อยมีดังน้ี 1) อิทธิพลทางตรงมี          
6 ปัจจัย คือ (1) การปฏิบติังานของครูและทีมงาน (2) เทคโนโลยีและระบบงาน (3) เป้าหมายและ
ข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน (4) การจูงใจ (5) การปฏิบัติด้านการจัดการ และ (6) การปฏิบติั      
ด้านการบริหาร 2) อิทธิพลทางอ้อม 7 ปัจจัย คือ (1) บรรยากาศและวัฒนธรรมข องโรงเรียน              
(2) วิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์(3) การพัฒนาครูและทีมงาน (4) ภาวะผู้น  าทางวิชาการ          
(5) โครงสร้างของโรงเรียน (6) การจูงใจ (7) เทคโนโลยีและระบบงาน 3) อิทธิพลรวมมี 11 ปัจจัย      
คือ (1) บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน(2) การปฏิบติัของครูและทีมงาน (3) เป้าหมายและ
ข้อมูลยอ้นกลับการปฏิบติังาน (4) วิสัยทศัน ์พันธกิจและยุทธศาสตร์ (5) การปฏิบติัด้านการจัดการ 
(6) การพัฒนาครูและทีมงาน (7) การจูงใจ (8) ภาวะผู้น  าทางวิชาการ (9) เทคโนโลยีและระบบงาน 
(10) โครงสร้างของโรงเรียน และ (11) การปฏิบติัด้านการบริหาร 
 ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านภาวะผู้น  าและองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
เขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดบัของภาวะผู้น  าของ
ผู้บริหารโรงเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังตะวันออก รวมทั้งเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์และตัวแปรด้านภาวะผู้น  าและองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ท่ีสามารถร่วมกันท  านาย
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น  าของผูบ้ริหารโรงเรียน องค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อยูใ่นระดับ
มาก 2) ภาวะผู้น  าของผู้บริหารโรงเรียนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง 3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น  าเชิงจัดการแบบการจัดการโดยการ
ยกเว้น และองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้าน
ความคิดเชิงระบบ สามารถพยากรณ์และส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
 สุรพงศ์ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ (2547 : บทคัดยอ่) วิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบง่ช้ีรวมความเป็นองคก์าร       
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบง่ช้ีรวม
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขั้ นพ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้ และทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานในจังหวดั
ภาคใต้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ ์พบว่า ตัวแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขั้ นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักดังน้ี 
องค์ประกอบด้านองค์การ องค์ประกอบด้านภาวะผู้น  าองค์กรประกอบด้านการเรียนรู้ องค์ประกอบ
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ด้านการจัดการความรู้ และองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีซ่ึงทั้ง 5 องค์ประกอบหลักท่ีเป็นตัวแปร
ทั้งหมดจะต้องปฏิบติัผ่านตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบยอ่ยทั้งหมด 13 องค์ประกอบ และตัวบง่ช้ีความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 62 ตัว ตัวบ่งช้ีรวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เ รียงล าดับตาม
น ้าหนกัองค์ประกอบจากมากไปนอ้ยได้ดังน้ี องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการ
จัดการความรู้ องค์ประกอบด้านองค์การ องค์ประกอบด้านภาวะผู้น  าและองค์ประกอบด้าน
เทคโนโลยี และโมเดลความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษอ์ยา่ง
มีนยัส าคัญทางสถิติ 
 ฉัตรชนก สายสุวรรณ (2548) ศึกษาเร่ือง อิทธิผลแบบปรับของประเภทของครูอาชีวศึกษา           
และบรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ท่ีมีต่อโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจ าเป็นระดับบุค คล                  
ในการน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับของ               
ความต้องการจ าเป็นระดับบุคคลด้านปัจจัยป้อนกระบวนการและผลผลิตในการน าไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) เ พ่ือศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัยป้อน 
กระบวนการและผลผลิตในการน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพล
แบบปรับโดยการศึกษาความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจ าเป็นระดับ
บุคคลในการน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เม่ือประเภทของครูและการรับรู้บรรยากาศของ
องค์กรแตกต่างกนั การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงส ารวจผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
   1) ครูอาจารยใ์นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีระดบั       
ของความต้องการจ าเป็นระดับบุคคลด้านปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิตท่ีน  าไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยความต้องการจ าเป็นระดับบุคคลด้านกระบวนการมี
ค่าสูงสุด รองลงมาคือด้านผลผลิตและด้านปัจจัยป้อน ส าหรับตัวแปรในองค์ประกอบความต้องการ
จ าเป็นระดับบุคคลด้านปัจจัยป้อน กระบวนการและผลิตท่ีมีค่าสูงสุด คือ การมีความรอบรู้              
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการด้านวิชาชีพ  
  2) โมเดล เชิงสา เหตุของความต้องการจ าเป็นระดับบุคคลด้ านปัจจัยป้อน
กระบวนการและผลผลิตในการน าไปสูค่วามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจักษ ์
  3) ผลการศึกษาอิทธิพลแบบปรับโดยการวิเคราะห์ความไมแ่ปรเปล่ียนของโมเดล            
เชิงสาเหตุของความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล ในการน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                
พบว่า ประเภทของครูและการรับรู้บรรยากาศองค์กรท่ีแตกต่างกนั ส่งอิทธิพลแบบปรับตอ่โมเดลเชิง
สาเหตุของความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล ในการน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท  าให้
โมเดลมีรูปแบบลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเดียวกัน แต่มีค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิง
สาเหตุของตัวแปรแฝงภายในและภายนอกพารามิเตอร์ของเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวั
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แปรแฝงภายใน และภายนอกบนตัวแปรสังเกตได้หรือค่าน  ้าหนกัองค์ประกอบของตัวแปรภายใน
และภายนอกสังเกตได้ไมเ่ทา่กนั 
 ปาริชาติ คุณปล้ืม (2548) ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยมีจุดมุง่หมายเพ่ือพฒันารูปแบบขององค์กรแห่งการเ รียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย และทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบท่ี
เหมาะสมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยตามแนวคิดของ
ผู้เ ช่ียวชาญพบว่า ประเด็นส าคัญท่ีกอ่ให้เกิดหลักการทั้ ง 5 ตามแนวคิดของเซนกี ประกอบด้วย 
หลักการท่ี 1 ความรอบรู้แห่งตน ได้แก่การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากท่ีจะเรียนรู้และ
ความสามารถปรับเปล่ียนความกดดันในการท  างาน ให้เป็นแรงกระตุ้นท่ีน  ามาสร้างสวรรค์ผลงานได้ 
หลักการท่ี 2 การสร้างแบบจ าลองความคิด ได้แกก่ารมีทกัษะในการฟังและมีการเปิดใจท่ีจะยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการใช้แหล่งการเรียนรู้หลาย ๆ แหล่งเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
หลักการท่ี 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ได้แก่ พนักงานต้องมีความเข้าใจใน วิสัยทัศน์ขององค์กร                  
อย่ างชั ดเจนและการยอมรับว่ าความส าเร็ จขององค์ กรเป็นภาระงานของพนักงานทุกคน   
หลักการท่ี 4 การเรียนรู้เป็นทีม ได้แก ่การพัฒนาและส่งเสริมระบบการท  างานเป็นทีม และการสร้าง
แรงยึดเหน่ียวระหว่างสมาชิกในทีม หลักการท่ี 5 ความคิดเชิงระบบ ได้แก ่มีการแลกเปล่ียนควา ม
คิดเห็นระหว่างผู้ท่ีท  างานในหนว่ยงานเดียวกนัและระหว่างหนว่ยงาน และการมีความเข้าใจในการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน ส่วนแนวคิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ประเด็นส าคัญท่ี
กอ่ให้เกิดหลักการทั้ง 5 ประกอบด้วย 
 หลักการท่ี 1 ได้แก ่การมีสติและฝึกจิตใจให้มีความมุ่งมั่นในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และการใช้
ข้อมูลข้อเทจ็จริงและเหตุผลทุกคร้ังในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 
 หลักการท่ี 2 ได้แก่ การปรับระบบการศึกษาท่ีสามารถสอนให้คิดและวิเคราะห์ได้ด้วย
ตนเองและการใช้แหล่งความรู้หลาย ๆ แหล่งเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  
 หลักการท่ี 3  ได้แก่ การยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน และการติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 หลักการท่ี 4 ได้แก ่การมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของสมาชิกในทีมและการ
มีกระบวนการฝึกอบรมสมาชิกในทีม 
 หลักการท่ี 5 ได้แก่ การมีความเข้าใจในการจัดล าดับความส าคัญของงาน และระบบ
โครงสร้าง นโยบายและกระบวนการท  างานขององค์กร ต้องมีการออกแบบให้สามารถดัดแปลง
แกไ้ขมีความยืดหยุน่และตอบสนองต่อส่ิงท่ีมากระทบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 จันทิวา ยศแก้ว (2548) ศึกษาสภาพปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ร
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แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 มีปัจจัยดังน้ี 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ ก  าหนดไว้อยา่งสั้นและชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก  าหนด 2) โครงสร้างของ
โรงเรียนแบง่ขอบข่ายภาระงาน 4 งาน จัดระบบท่ีลดขั้นตอนการปฏิบติังานและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 3) เทคโนโลยีและระบบงานน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  อาทิเช่น อินเทอร์เนต็ 
อินทราเนต็ บทเรียนออนไลน ์ส่ือ ICT มาจัดการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 4) การปฏิบติัด้านการ
บริหารใช้หลักการบริหารแบบ SBM SWOT และ BSC มาจัดท  าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 5) การปฏิบัติด้านการจัดการ มีระบบงานธุรการท่ีกะทัดรัด ระบบอ านวยการระบบ
ติดต่อส่ือสารทั้ งภายในภายนอกท่ีดี มีการควบคุม ก  าก ับนิเทศและการประกันคุณภาพภายใน
ภายนอกท่ีดีมีการควบ ก  ากบันิเทศและการประกนัคุณภาพภายใน 6) การปฏิบติัของครูและทีมงาน 
แบง่ทีมงานตามโครงสร้างโรงเรียนในรูปองค์คณะบุคคลเลือกทีมงานตามความสามารถและความ
สมคัรใจ 7) การพัฒนาครูและทีมงาน ก  าหนดนโยบายอยา่งชัดเจนมีการพัฒนาทีมงานด้วยวิ ธีการ       
ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 8) ภาวะผู้น  าทางวิชาการ ผู้อ  านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ กระตุ้นให้ครูใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการตอบสนองธรรมชาติของนกัเรียน        
โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 9) บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนมีบรรยากาศแบบมีส่วนร่วมเอ้ือ
อาทรซ่ึงกนัและกนั บรรยากาศทางวิชาการสูง ใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน มีวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็งและความมีเอกภาพ 10) การจูงใจ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพสร้างความไว้วางใจ ความรัก 
ความศรัทธา สามารถจูงใจโนม้นา้วให้ครูปฏิบติังานได้บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 11) 
เป้าหมายและข้อมูลยอ้นกลับการปฏิบติังานหลอมรวมเป้าหมายของผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกคน มาเป็น
เป้าหมายเดียวกนัใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A น าข้อมูลยอ้นกลับมาปรับปรุงแกไ้ข การด าเนินงานของ
โรงเรียนท  าให้ครูมีความคิดเป็นระบบ เป็นบุคคลท่ีรอบรู้ มีรูปแบบความคิด วิสัยทศันร่์วม มีการ
เรียนรู้เป็นทีม ส่งผลให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยา่งยัง่ยืน 
 พินิจ แสงสุข (2548 : บทคัดยอ่) ท่ีได้วิจัยเร่ือง การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครู ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 อยูใ่นระดับมาก     
เ ม่ือแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน และด้านการจูงใจ รองลงมาการด้านการพฒันาครูและทีมงาน ด้านการด าเนินงานต ่าสุด คือ 
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน แต่กย็งัอยูใ่นระดับมากและจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น  าในภาพรวมในระดับมาก ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคัญต่อ
การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลและของโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
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 สุรัตน์  ดวงชาทม (2549:88) ได้พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามหาสารคามเขต 2 ได้สังเคราะห์ปัจจัยท่ีท  าให้องค์การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นข้อสรุปไว้อยา่งนา่สนใจดังน้ี 
 - การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลท่ีรอบรู้ หมายถึง การท่ีบุคลากรในองค์การได้รับการ
พัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถปรับตัวทนักบัการเปล่ียนแปลง ใฝ่ในการพัฒนาตนเอง
อยูเ่สมอ มีนิสัยรักการเรียนรู้และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - การให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการท  างานร่วมกนั หมายถึง การเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ได้ร่วมกนัคิดและ
สร้างภาพโดยรวมในอนาคตขององค์การ บนพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ
บุคลากรมีใจท่ีเปิดกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 - การปฏิบัติงานเป็นทีม หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีการสอนงานและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบติังานร่วมกนั มีการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ซ่ึงกันและกนัมีการปฏิบติังานข้ามแผนกมีการศึกษาปัญหาขององค์การร่วมกนั เปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ร่วมงานวางแผนสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  ร่วมกนั 
 - การพัฒนาบรรยากาศการท  างานและสร้างวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การสร้างเสริม
บรรยากาศการท  างานและแบบแผนการปฏิบติังานภายในองค์การท่ี มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยค านึงถึงความชัดเจน ของเป้าหมายและนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อตกลงร่วมกนั
มาตรฐานการปฏิบติังาน การสนบัสนุนในการปฏิบติังาน การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกใน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน รวมไปถึงการปฏิบติัตามความเช่ือ ค่านิยมและประเพณีท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสมาชิกส่วนใหญใ่นองค์การให้ยอมรับ  
 - การปรับเปล่ียนภายในองค์การ หมายถึง การลดขั้นตอนการท  างานและการให้บริการท่ีมี
ลักษณะซ ้าซ้อนให้สั้นและกระชับ ให้มีลักษณะแบบราบ มีการกระจายอ านาจและมีความยืดหยุน่ 
 - การจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือให้สมาชิกมี
ความกระตือรือร้นและขวัญก  าลังใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดหางบประมาณส่ิง
อ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน และดูแลสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม ตลอดจนการยกยอ่ง ชมเชยและให้รางวัล  
 - การคิดค้นนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีองค์การ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีการคิดค้นวิธีการหรือน าส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกหรือลด
ขั้นตอนในการปฏิบติังานมาใช้ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรู้ประโยชน ์ และวีใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ  จน สามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 - การจัดการความรู้และข้อมูลภายในองค์การ หมายถึง การท่ีองค์การมีการแสวงหา จัดเกบ็
และน าเสนอข้อมูลความรู้อยา่งเป็นระบบ ส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้บุคลากร
เข้าถึงข้อมูลท่ีมีอยู ่มีการจัดแสดง หรือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้วยวิธีต่าง ๆ 

สุวพักตร์ เวศมวิ์บูลย ์(2551) วิจัยเร่ือง การพัฒนา รูปแบบการรับองค์การแห่งการเ รียนรู้ 
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม ผลวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริ
การท่ีส่งผลต่อการต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ  1. ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์การ ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้จากความผิดพลาดให้คุณค่ากบัผู้ท่ีเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองและสร้างวัฒนธรรมการท  างานท่ีเนน้การท  างานกบัเครือข่าย 2.  ปัจจัยด้านผู้บริหารควร
บริหารงานแบบสอนงาน การเป็นพ่ีเล้ียง และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และบริหารงาน
อยา่งสร้างสรรค์ 3. ปัจจัยด้านจูงใจ ควรมีการพิจารณาให้รางวัลแกผู่้ท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชนต์่อสถาบนัและแสดงความยกยอ่ง ให้รางวัลแกผู่ส้ร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่
สถาบนัและแสดงความยกยอ่ง ให้แกบุ่คคลท่ีมีความสามารถท  างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและช่องทางการส่ือสารควรมีการประเมินผลระบบการส่ือสารของ
สถาบันอยา่งสม  ่าเสมอน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบการส่ือสารขององค์กรมีการ
จัดสรรกระจายงานให้กบับุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้และการปฏิบัติงานควรมีการจัดบุคลากรรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจัดหา และพัฒนาการเทคโนโลยีและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ และการ
ปฏิบติังานให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งาน 6. ปัจจัยด้านประสิทธิผลการด าเนินงานและคุณภาพ
ควรมีการน าผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้และการปฏิบติังาน และการจัดการความรู้ของสถาบนัก  าหนด
มาตรฐานเทียบเคียงกบัสถาบนัการศึกษาพยาบาล ในสังกดัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการด าเนินงานท่ีดีกวา่เพ่ือ
ใช้ในการก  าหนดเป้าหมายของสถาบนัให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 7. ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ทีมงาน การเพ่ิมอ านาจและความรับผิดชอบในงาน ควรมีการสร้างโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก  าหนดแผนพัฒนาบุคลากรและเป้าหมายการเรียนรู้สร้างโอกาสให้บุคลากรและทีมงานแก้ไข
ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 8. ปัจจัยวิสัยทศันพ์ันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ควรมีการจัดท  าแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และด าเนินการตามแผน 9. ปัจจัยด้านการปฏิบติั
ด้านบุคคลและทีมงาน บุคลากรควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท  างาน โดยท  างานร่วมกบับุคคลอ่ืน 
นอกเหนือแผนกงานของตน พยายามมาเรียนรู้งานอ่ืนของสถาบนัมากข้ึน และใช้กระบวนการคิดเชิง
ระบบในการท  างานและการแกไ้ขปัญหา 

มาลี สืบกระแส (2552) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการเป็นองค์การเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยเฉล่ียอยูใ่นระดับมากและระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ พบวา่ 
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ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัว พยากรณ์แห่งการเรียนรู้ได้โดยมีค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ในระดับมาก 
ร้อยละ 65-30 (R2 = 0.653) ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ 
คือการสร้างวิสัยทศัน ์พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ (Vision mission and strategic) การจัดท  าโครงสร้าง
และการบริหารงาน (Structure and Administration) การมีภาวะผู้น  าทางวิชาการ ( Instructional 
leadership) และการก  ากบัติดตามการด าเนินงาน (monitoring) และรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยตัวแปร
สุดทา้ยมีค่าสถิติดังตอ่ไปน้ี X2 = 74.27 , df = 4 4 , P – vale = 0.34 GFI = .95 , AGFI   = .91 RMSEA 
= 0.05 , CN = 318.74 

ณปภา อาจศิริ (2553) วิจัยเ ร่ือง รูปแบบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยและ 22 ตัววัดช้ี 2) 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น  า ประกอบด้วย องค์ประกอบยอ่ย 6 ตัวช้ีวัด 3) องค์ประกอบด้านความรู้ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย 12 ตัวช้ีวัด 5) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีประกอบด้วย 1 องค์กร
ยอ่ย 5 ตัวช้ีวัด ทุกองค์ประกอบมีความส าคัญภายในและความสัมพันธ์ภายนอกทางบวกในระดับสูง
อยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 ในทุกองค์ประกอบ มีดัชนีความสอดคลอ้งของเน้ือหาสาระของ
องค์ประกอบกบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และประโยชนใ์นระดับมาก – มากท่ีสุด เช่นเดียวกนั 

อภิชา ธานีรัตน ์(2555 : บทคัดยอ่) ได้วิจัยเร่ือง รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
  1. สภาพปัจจุบนัของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกบัระดับพฤติกรรมของ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การมุง่สู่ความเป็นเลิศ รูปแบบวิธีการคิด การคิดอยา่งเป็นระบบ การมีวิสัยทศันร่์วมกนั 
และการเรียนรู้เป็นทีม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับมาก (x = 3.89, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดับมากทุกด้านเช่นกนั 
  2. ปัจจัย ท่ี มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ปัจจัยหลักด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยปัจจัยยอ่ยได้แก ่ช่วงอายุ ต าแหนง่ทางวิชาการ และประสบการณ์ในการท  างาน ปัจจัย
หลักด้านองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยยอ่ย โครงสร้างคณะ วัฒนธรรมของคณะ วิสัยทศันข์องคณะ 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และผู้บริหารคณะ ปัจจัยหลักด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยปัจจัย
ยอ่ย 2 ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
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ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปัจจัยหลักด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยปัจจัยย่อย
ได้แก่ ช่วงอายุ ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการท  างาน ปัจจัยห ลักด้านองค์กร 
ประกอบด้วยปัจจัยยอ่ย โครงสร้างคณะ วัฒนธรรมของคณะ วิสัยทศันข์องคณะการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ และผู้บริหารคณะ ปัจจัยหลักด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยปัจจัยย่อยรูปแบบการ
เรียนรู้และปัจจัยหลักด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วยปัจจัยยอ่ย การสร้างและแสวงหาความรู้          
การจัดเกบ็ความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบง่ปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้  
  3. รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) ส่วนน าของรูปแบบ ได้แก ่ความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวคิด
และหลักการส าคัญในการน ามาสร้างรูปแบบ และเง่ือนไขสูค่วามส าเร็จ 2) องค์ประกอบของรูปแบบ 
3 องค์ประกอบ คือปัจจัยท่ีสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัด           
การสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแนวทางการน ารูปแบบไปปรับใช้ 
 พะโยม ชิณวงศ์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้      
ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ส าหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ส าหรับเด็กหูหนวก                
ในประเทศไทย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความรอบรู้แห่งตน (2) แบบแผนความคิดอ่าน              
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและ (5) การคิดเชิงระบบ โดยมีตัวแปร
องค์ประกอบ จ  านวน 17, 12, 10, 21 และ 15 ตัวแปรตามล าดับและสามารถอธิบายความแปรปรวน
ขององค์ประกอบได้ร้อยละ 65.75 
 รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการส าหรับเด็กหู
หนวกในประเทศไทยท่ีเหมาะสมส าหรับอนาคต พบว่า (1) ความรอบรู้แห่งตน มีอิทธิพลทางตรงตอ่
การคิดเชิงระบบและทางอ้อมกบั แบบแผนความคิดอ่าน การมีวิสัยทศันร่์วม และการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม (2) แบบแผนความคิดอ่าน มีอิทธิพลทางตรงต่อ การคิดเชิงระบบและทางอ้อม ได้แก ่ความ
รอบรู้แห่งตน การมีวิสัยทศันร่์วม และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (3) การมีวิสัยทศันร่์วม และการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม มีอิทธิพลทางตรงต่อ การคิดเชิงระบบ อยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ตามล าดับ ทั้งน้ีผู้เช่ียวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้องและสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์
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งานวิจัยต่างประเทศ 
 Osborne (1998) วิจัยเ ร่ือง องค์การแห่งการเรียนรู้ และภาวะผู้น  าในระบบมหาวิทยาลัย             
(The Learning Organization and Leaership for the Change System)  โดยใช้ วิ จั ย เ ชิง คุณภ า พ                   
ใช้เคร่ืองมือประเภทส ารวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านการเรียนรู้
ระดับบุคคล (Individual Learning) และวินยัของผู้น  า (Leadership Disciplines) 5 ประการ ได้แก ่1) 
ความรอบรู้ส่วนตน (Personal Mastery) 2) แบบแผนความคิด (Mental Models) 3) การสร้างวิสัยทศัน์
ร่วม (Building Shared Vision) 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 5) การคิดเชิงระบบ 
(System Thinking) เป็นองค์ประกอบท่ีก  าหนดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
 Ellinger, Yang and Ellinger (2002) วิจัยเร่ือง ผลกระทบ (Impact) ของมิติความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ต่อผลงานขององค์การ โดยท  าการศึกษามิติ (Dimension) ของความเป็นองค์การแหง่
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Watkins and Marsick จ านวน 7 มิติ คือ 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้
อย่า งต่อ เ น่ือง  2 )  สนับสนุนการค้นคว้ าและแลก เปล่ียนสนทนา  ( Inquiry and Dialogue)                             
3) การส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม 4) การจัดระบบเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั            
5) การเสริมอ านาจบุคลากรเพ่ือสร้างวิสัยทศันร่์วม 6) การเช่ือมโยงองค์การและส่ิงแวดล้อม และ      
7) การใช้แบบผู้น  าและการสนบัสนุนการเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับทีมงาน ระดับองค์การ ตัวแปร
ตามใช้ตัวแปรด้านผลงานขององค์การ ใช้ตัวแปรท่ีเป็นส่วนของการเงินและผลงานท่ีมิใช่การเงิน 
ได้แก ่ด้านความรู้ ทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรเคร่ืองมือวิจัยใช้แบบวัด Dimension of the Learning 
Organization Questionnaire (DLOQ)  ของ  Watkins and Marsicks สถิ ติ ท่ีใช้  คือการวิ เคราะห์
สหสัมพันธ์ค่าโนนิคอล ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรด้านองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัตัวแปรด้านผลงานขององค์การทุกตัวแปร 
 Sambrook and Stewart (2000) วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในองค์การท่ีจะพัฒนา
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในประเด็นด้านการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจัยท่ีขดัขวางและส่งเสริมการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ การวิจัยใช้กรณีศึกษาและการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามในทีมวิจัยทั้ง 7 ทีม ทีมละ   
4 องค์การ รวมจ านวน 28 องค์การ การพิจารณาเลือกองค์การท่ีศึกษาเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก  าหนดไว้ 
มีการรวบรวมข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร ได้แก่  พันธกิจ แผนธุรกิจ นโยบาย ตัวอย่าง
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ และใช้ค  าถามปลายเปิด 2 ข้อสอบถามภายใน
องค์การ 20 องค์การในประเทศเนเธอ์แลนด์ เบลเย่ียม ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาลีและอังกฤษ
เกี่ยวกบัปัจจัยท่ีขัดขวางและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลกัคือ            
การปรับเปล่ียนบทบาทผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้จัดการ ลูกจ้าง และผู้ท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) ความพยายามพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนโครงสร้างของงานบทบาทของ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาความรับผิดชอบร่วมกนัในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคก์าร 
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ปรับปรุงด้านการติดต่อส่ือสาร ปรับปรุงและลดอัตราชั่วโมงการท  างานและการให้ คุณค่ า
ความส าคัญในการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
  Kaiser (2002) วิจัยเร่ือง แบบแผนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษารูปแบบของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการทดลองตัวแปรขององคก์ารแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงผลกัดันใน
องค์การ และได้ทดลองกบัพนกังาน 439 คนในบริษทัผลิตนิวเคลียร์แห่งหน่ึงท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ และการท  าความเข้าใจองค์การ ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ภาวะผู้น  า วัฒนธรรม พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานด้านการจัดการ โครงสร้างองค์การ บรรยากาศในการท  า ง าน                 
ระบบองค์การ การจูงใจ การเรียนรู้ นวัตกรรมและขอบเขตของการเรียนรู้ภายนอก ตัวแปรท่ีเข้ามา
ในรูปการวิเคราะห์ถดถอยมีรากฐานแนวคิดของแบบการเปล่ียนแปลงองค์การของ Burke - Litwin      
การวิจัยคร้ังน้ีได้ท  าการทดสอบบทบาทการเรียนรู้ นวัตกรรม และขอบเขตของการเรียนรู้ภายนอก
ซ่ึงจัดเป็นแรงผลักดันการด าเนินงานในองค์การ จากการทดสอบได้ผลตามสมมติฐาน 30 ข้อใน
ทั้ งหมด 40 ข้อ ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาวะผู้น  า วัฒนธรรม พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การ ในขณะท่ีการด าเนินงานด้านการจัดการ  บรรยากาศในการท  างาน 
การจูงใจมีอิทธิพลนอ้ยกว่าสมมติฐาน แต่มีตัวแปรไมไ่ด้อยู่ในความคาดหมายของสมมติฐานคือ 
ระบบองค์การท่ีไมมี่อิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
 Moilanen (2001) วิจัยเร่ือง เคร่ืองมือตรวจวินิจฉัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (Diagnostic Tools 
for Learning Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์องค์การแห่งการ
เรียนรู้ และตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้กรอบแนวคิดของ Mike 
Pedler, Tom Boydell and John Burgoyne, Peter M. Senge รวมถึง Chris Agyris and Donald A. Schon 
ผลการวิจัยพบวา่ เคร่ืองมือตรวจวินิจฉัยองค์การแหง่การเรียนรู้สามารถวดัความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ โดยเคร่ืองมือวัดมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และมีค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.5141 และ 0.8617 
 Johnston and Caldwell (2001) วิจัยเ ร่ือง ผู้น  าและการเรียนรู้ในองค์การเพ่ือความเป็น
องค์การระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของหลกั 5 ประการของโมเดลองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ Senge ซ่ึงน  ามาใช้ในระบบจัดการโรงเรียน เป็นกรณีศึกษาในโรงเรียนในประเทศ
ออสเตรเลียท่ีเป็นโรงเรียนของชุมชนมากกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงเรียนท่ีบริหารโดยชุมชน ใน
การศึกษาผู้วิจัยได้เลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพิจารณาตัดสินว่าเป็นโรงเรียน
ระดับชั้นแนวหนา้ท่ีมีการพัฒนาในระดับโลกและด าเนินการตามคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ Senge ในการพัฒนาเป็นโรงเรียนระดับโลก 3 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีความ
แตกต่างกนัในด้านภูมิศาสตร์ ท่ีตั้ ง  เ ช้ือชาติและวัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจระยะเวลาท่ีตั้ ง           
การเกบ็รวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์บุคคลหลายระดับ ได้แก ่ประธานคณะกรรมการโรงเรียน 
คณะกรรมการโรงเรียน ผู้อ  านวยการหรือผู้จัดการ ครูอาวุโส ครูท่ีมีประสบการณ์และครูใหม่ 
นกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน ผู้ปกครอง 2 คน บุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกบัโรงเรียนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา
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อีก 2 คน โดยให้ผู้อ  านวยการหรือผู้จัดการเป็นผู้ก  าหนดบุคคลท่ีจะมาให้สัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง บนัทึกข้อมูล ถอดความและตรวจสอบความตรงของขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ใช้โปรแกรม NUD.IST ผลการวิจัยพบว่า แต่ละโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาบรรลุผลส าเร็จในการใช้
รูปแบบของ Senge เพียงบางส่วน ยกเว้นเพียงโรงเรียนเดียวท่ีบรรลุผลทั้งหมดในหลัก 5 ประการ         
ซ่ึงโรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนท่ีตั้ งใหม่จึงสามารถเลือกทีมงานท่ีจะมาสร้างเสริมและช่วยเหลือให้
บรรลุผลตามวิสัยทศันข์องโรงเรียนได้โดยไม่ต้องมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมดั้ งเดิมท่ีปฏิบติัจนเป็น
ปกติและโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กกจ็ะบรรลุผลต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆ ผลการวิจัยคร้ังน้ียงัได้น  าเสนอ
การพัฒนาโมเดลของ Senge เพ่ือความเป็นโรงเรียนระดับโลกใน 4 มิติ คือ โครงสร้างแบบร่วมมือ
รวมพลัง  (Collaborative Structure)  ช่องทางการติดต่อ ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ( Effective 
Communication Chanels) การบูรณาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Integrated Professional Development) 
และผู้น  าท่ีมุง่เนน้การเรียนรู้ (Learning-Focuses Leadership) สรุปผลการวิจัยพบว่า โมเดลองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ Senge สามารถใช้พัฒนาโรงเรียนในระดับโลกได้ และผู้บริหารเป็นส่ิงส าคัญท่ี
จะน าและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนระดับโลกได้  
 Sillins, Zarins and Mulford (2002) วิจัยเพ่ือหาคุณลักษณะและกระบวนการท่ีบง่ช้ีโรงเรียน
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (What Characteristics and Processes Define a School as a Learning 
Organization) เป็นโครงการวิจัยในประเทศ Australia ท่ีใช้ให้ข้อมูลเป็นครูและผู้บริหารในโรงเรียน
ในรัฐออสเตรเลียใต้ (South Australia) และแทสมาเนีย (Tasmania) ผู้วิจัยน  าเสนอ องค์ประกอบของ
คุณลักษณะของโรงเรียนท่ีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 7 ด้าน คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) 
การพัฒนาเป้าหมายร่วมกนั 3) การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 4)การกระตุ้นใช้
ความคิดริเร่ิมและกล้าเส่ียง 5) ทบทวนส่ิงท่ีเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่องานโรงเรียน 6) การสร้างงาน
ให้ดีข้ึน และ 7) โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเ น่ือง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เ ป็ น
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบท่ีสร้างข้ึนไม่
สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ ์จึงได้ท  าการสร้างสเกลองค์ประกอบใหม่ ได้องค์ประกอบใหม่            
4 โมเดล คือ 1) บรรยากาศไว้ใจและร่วมมือ 2) การริเ ร่ิมและกล้าเ ล่ียง 3) พันธกิจร่วม และ                  
4) การพัฒนาวิชาชีพ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดลโครงสร้างคุณลักษณะ        
ท่ีก  าหนดข้ึนมีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ ์
 Phillips (2003) วิจัยเ ร่ืองโมเดลแห่งการเรียนรู้โดยใช้ Benchmark 4 ระดับ และการใช้
สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิดและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกบัองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ Senge, Kotter, Garvin, Argyris และ Pedler สรุปคุณลักษณะ 10 ประการท่ีเป็น
องค์ประกอบขององคก์ารเรียนรู้ ได้แก ่ความต้องการ (Will) ภาวะผู้น  า (Leadership) กลยุทธ์การคิด
และวิสัยทศัน ์(Strategic Thinking and Vision) การติดต่อส่ือสาร (Communication) การเรียนรู้และ
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การพัฒนา (Learning and Development) นวัตกรรมและการตัดสินใจ ( Innovation and Decision 
Making) การจัดการกบัการเปล่ียนแปลง (Change Management) ทุนทางปัญญาและการจัดการ
ความรู้  ( Intellectual Capital and Knowledge Management)  การวัดและการประ เ มินผลงาน 
(Measurement and Assessment)  การตอบแทนและยอมรับ (Reward and Recognition)โดยให้
บุคลากร 4 ระดับ คือ ผู้บริหารองค์การ (CEO) ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษยห์รือนกัพฒันาการเรียนรู้
ในองค์การ ผู้จัดการตามสายงานและลูกจ้างเป็นผู้พิจารณาตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลใน
คุณลักษณะทั้ง 10 ประการ ได้ 197 ตัวบง่ช้ีท่ีครอบคลุมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และให้แต่
ละบุคคลให้ระดับความส าคัญของคุณลักษณะต่างๆ โดยให้ระดับคะแนนระหว่าง 1 -4 จากนั้นน  า
ข้อมูลมาเขียนกราฟแสดงระดับความส าคัญของคุณลักษณะเปรียบเทียบความคาดหวังกบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารให้ระดับความส าคัญคุณลักษณะเร่ืองนวัตกรรมและการ
ตัดสินใจสูงท่ีสุด ผู้บริหารองคก์ารต้องการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการตัดสินใจของลูกจา้ง 
และส่งเสริมความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ส่วนลักษณะท่ีให้ระดับความส าคัญต ่าสุดคือ การวัด
และการประเมินผลงาน ซ่ึงพบว่า ผลการวิจัยจะมีความแตกต่างกนัไปตามลักษณะขององคก์ารสว่น
ลักษณะท่ีระดับผู้จัดการตามสายงานให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือกลยุทธ์การคิดและวิสัยทศัน ์ และ
ภาวะผู้น  า ส าหรับลูกจ้างให้ความส าคัญกบัคุณลกัษณะดา้นการตอบแทนและการยอมรับ รวมทั้งการ
ติดต่อส่ือสาร 
 Suwannachin (2003)  วิจัยเร่ือง  การวางแผนส าหรับการเป็นองค์การเรียนรู้ในโรงเ รี ยน                  
อาชีวะเอกชนในประเทศไทย  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  และใช้วิธีการวิจัยปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส ารวจคุณลักษณะท่ีจ  าเป็นของโรงเรียนในการสร้างองคก์ารแหง่การเรียนรู้ และ
เพ่ือเตรียมผู้บริหารและครูในการใช้แนวความคิดองค์การแห่งการเรียนรู้  เ พ่ือให้สอดคล้องกบั
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยเก ็บข้ อมูลด้วยการสนทนากลุ่มและใช้
แบบสอบถามปลายเปิดในการในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีการเตรียม
ตัวรับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และต้องปฏิบติัตามกฎหมายนั้น นอกจากน้ี 
ผู้บริหารและครูยังเห็นว่า เ ง่ือนไขท่ีจ  าเป็นส าหรับโรงเรียนท่ีจะ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มี 8 
ประการ ได้แก่ ภาวะผู้น  า วัฒนธรรมโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน 
กระบวนการส่ือสารและการปฏิสัมพันธ์ ส่ิงอ  านวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆ 
 Voulalas and Sharp (2005) ท  าการวิจัยเชิงคุณภาพและพบว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อ งกับการ
เปล่ียนแปลงสถานศึกษาสู่การเป็นองค์การเรียนรู้หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยปัจจัยท่ี
สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุ่มคือ ปัจจัยส่งเสริม (Enabling Factors) และปัจจัยท่ีมีอิทธพลในการช่วย
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เสริมสร้าง (Helpful Influences) ซ่ึงปัจจัยส่งเสริม ได้แกเ่ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การแข่งขันจากองคก์ร
อ่ืนๆ การมีผู้น  าท่ีจะน  าทางและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลลพัธ์ท่ีเกดิข้ึน 
การสร้างวิสัยทศันร่์วมกนั การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น การสร้างทีมงาน การร่วมมือท่ี
เข้มแข็ง การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การใช้จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจสร้างความผูกพันและ
ความสามารถในการปรับตัวไปสู่สถานการณ์ใหม ่ การมีโครงสร้างและกระบวนการท่ีน  าไปสู่การ
เปล่ียนแปลง มีการประเมินความส าเร็จกระบวนการเปล่ียนแปลงส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ
ช่วยเสริมสร้าง ได้แกก่ารประเมินผลการปฏิบติังาน การสร้างบรรยากาศท่ีมีความเหมาะสม และ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกนัของทีม การจัดสรรและสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือพัฒนาและ
การเรียนรู้ การสนบัสนุนจากชุมชนรองข้างการเสริมสร้างพลังอ  านาจแกผู่มี้ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการ
สร้างแรงจูงใจ การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจร่วมกนัการกระตุ้นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ การอบรม
และพัฒนา การสนบัสนุนระหว่างสมาชิกด้วยกนัการปรับร้ือระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ท  างาน การให้รางวัล การร่วมกนัแสดงความยินดีในความส าเร็จ การพัฒนาปรับปรุงพนกังาน 
กระบวนการคัดเลือกพนกังาน และการยอมรับความผิดพลาดท่ีเป็นการสร้างประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ 
 จากงานวิจัยต่างประเทศและภายในประเทศท่ีน  าเสนอภายในส่วนน้ี นอกจากท  าให้เห็น
ลักษณะท่ีส าคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้แล้ว ยังให้ข้อค้นพบว่า มีปัจจัยทางการบริหาร               
หรือองค์ประกอบใดบา้งท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ งผลการวิจัยท่ีมีความ
สอดคล้องและแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทท่ีท  าการศึกษา ดังนั้น ในการบริหารเพ่ือมุง่สู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงต้องมีการค านึงถึงปัจจัยและองค์ประ กอบต่างๆ            

เหล่าน้ีด้วย
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ 

 รูปแบบท่ีน  ามาศึกษาเพ่ือใช้ประกอบเป็นแนวทางในการวิจัย รูปแบบการเป็นองค์แห่ง          

การเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  

นักวิชาการ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ธีระ  รูญเจริญ 
(2550) 

องค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบด้วยกนั คือ 1) หลักการ
ของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ระบบกลไกของรูปแบบ      
4) วิธีการด าเนินงาน 5) แนวทางการประเมินรูปแบบ 6) เ ง่ือนไข   
ของรูปแบบ 

สมาน  อัศวรภูมิ 
(2550) 

องค์ประกอบของรูปแบบ 7 องค์ประกอบคือ 1) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 2) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ 3) ระบบงาน
และกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทาง
ประเมินรูปแบบ 6) ค าอธิบายประกอบของรูปแบบ 7) ระบุเง่ือนไข
ในการน ารูปแบบมาใช้ 

ทิศนา  แขมมณี 
(2550) 

องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  1) หลักทฤษฎี
หลักการแนว คิดของ รูปแบบ 2)  วัต ถุประสงค์ของรูปแบบ                        
3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   

 ตารางท่ี 1 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบจากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ 
สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบรูปแบบของธีระ  รูญเจริญ (2550) เป็นองค์ประกอบท่ีมีส่วนน าความ
น าบริบทหรือสภาพแวดล้อม หลักการ แนวคิด ภาพวาดความส าเร็จ ผลลพัธ์วตัถุประสงค์ เป็นรูปแบบ
ระบบหรือองค์ประกอบของการจัดการองค์กร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร ภารกิจหรือ
ภาระหนา้ท่ี กระบวนการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ สั่งการ เทคโนโลยี การน  ารูปแบบ
ไปใช้หรือแนวทางการด าเนินงาน การประเมินผล การควบคุม หรือการก  ากบัติดตาม และเง่ือนไข
คาวมส าเร็จ ผู้วิจัยจึงได้น  าไปเป็นแนวทางในการวิจัยรูปแบบเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องสติปัญญา  
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 

  การวิจัยเร่ือง “รูปแบบองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนกำรศึกษำพเิศษ ด้ำนกำร
บกพร่องทำงสติปัญญำ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 2) น าเสนอรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยการศึกษาตัวอยา่งจากโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  และผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือประเมินความ
สอดคล้องระหว่างเน้ือหาสาระกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา 
3.1 ข้ันตอนกำรวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพฒันา (Research & Development) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

 ข้ันตอนที่ 1 (R1) การศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research ) โดยน าข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์ ก  าหนดเป็นองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา และสร้างแบบสอบถามองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ตรวจสอบแบบสอบถามความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยผู้เ ช่ียวชาญ 5 ท่าน น  าแบบสอบถามหลังปรับแกต้ามผู้เช่ียวชาญ      
แล้วส่งไปทดสอบ (Tryout) ท่ีโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และน าแบบสอบถามดังกล่าวไปเกบ็
ข้อมูลในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบกพร่องทางสติปัญญา จ  านวน 18 แห่ง ด้วยการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research)โดยก  าหนดค่าขนาดของกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้ทฤษฎีของ Yamane จะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งจ  าแนกเป็น ผู้บริหาร 58 คน ครู 386 คน รวม 444 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตำรำงที่ 2 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมประเภทประชำกรของโรงเรียนบกพร่องทำง

สติปัญญำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพเิศษ 

ท่ี ช่ือสถำนศึกษำ 
ผู้บริหำร คร ู

จ ำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำง รวม 
จ ำนวน

ประชำกร 

จ ำนวน 

กลุ่มตัวอย่ำง 

จ ำนวน

ประชำกร 

จ ำนวน 

กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร ครู 

1 รร.แพรปั่ญญานุกูล  3 3 64 29 3 29 32 

2 รร.นา่นปัญญานุกูล  3 3 58 20 3 20 23 

3 รร.เชยีงรายปัญญานุกูล  2 2 47 16 2 16 18 

4 รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล  5 4 52 24 4 24 28 

5 รร.นครสวรรค์ปัญญานุกูล  4 3 51 28 3 28 31 

6 รร.พิจิตรปัญญานุกูล  5 4 43 19 4 19 23 

7 รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล  2 2 41 15 2 15 17 

8 รร.ลพบุรีปัญญานุกูล  3 3 43 15 3 15 18 

9 รร.ฉะเชงิเทราปัญญานุกูล  3 3 51 23 3 23 26 

10 รร.ระยองปัญญานุกูล  5 4 43 16 4 16 20 

11 รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล  4 3 56 26 3 26 29 

12 รร.อุบลปัญญานุกูล  5 5 47 20 5 20 25 

13 รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  4 3 56 26 3 26 29 

14 รร.กาวิละอนุกูล 5 4 89 32 4 32 36 

15 รร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 4 3 47 14 3 14 17 

16 รร.ภูเกต็ปัญญานุกูล  3 3 43 17 3 17 20 

17 รร.ชมุพรปัญญานุกูล 4 3 39 18 3 18 21 

18 รร.สงขลาพฒันาปัญญา 3 3 62 28 3 28 31 

19 รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 5 - 66 - - - - 
รวมท้ังส้ิน 72 58 998 386 58 386 444 
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 ข้ันตอนที่ 2 (D1) รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ร่าง 1) 
น าข้อมูลท่ีได้จาก (R1) มาวิเคราะห์จัดท  าร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา (ร่าง 1) น  าร่างรูปแบบดังกล่าวเสนอต่อกลุ่ม
ผู้เ ช่ียวชาญ ในการประเมินขั้ นต้นถึงความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน จ  านวน 9 ท่าน 
ประกอบด้วย (ภาคผนวก ก) 

 1. นกัวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษา จ  านวน 3 ทา่น 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา จ  านวน 3 ทา่น 
 3. ผู้บริหารการศึกษา จ  านวน 3 ทา่น  
น าข้อมูลท่ีได้ปรับปรุงแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นพัฒนาเป็น 

(ร่าง 2) รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
จากนั้นน  า (ร่าง 2) รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญาเสนอต่อกลุ่มผู้เช่ียวชาญในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยจัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้และความเป็นประโยชนท่ี์โรงเรียนการศึกษาพิเศษได้รับ
จากรูปแบบองค์กรแหง่การเรียนรู้ท่ีได้พฒันามากข้ึน โดยมีผู้เช่ียวชาญ จ  านวน 20 ทา่น ประกอบดว้ย 
(ภาคผนวก ก) 

 1. นกัวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษา  จ านวน 5 ทา่น 
 2.  ผู้บริหารการศึกษา    จ านวน 5 ทา่น 
 3.  ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   จ านวน 4 ทา่น 
 4.  ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  จ านวน 2 ทา่น 
 5.  อาจารยจ์ากมหาวิทยาลัย    จ านวน 2 ทา่น 
 6.  ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   จ านวน 2 ทา่น 

 ข้ันตอนที่ 3 (R2) การศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัของผู้ปฏิบติังานในสถานศึกษา 
น าแบบสอบถามจากขั้นตอนท่ี 1 (R1) มาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบติังานในสถานศึกษา ตรวจสอบแบบสอบถามความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ทา่น น  าไปปรับปรุงแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นน  าแบบสอบถามดังกล่าวไป
เกบ็ข้อมูลในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบกพร่องทางสติปัญญา จ  านวน 18 แห่ง ด้วยการวิจัยเชิง
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ส ารวจ (Survey Research) เกบ็ข้อมูลจาก ผู้บริหาร จ  านวน 58 คน และครู จ  านวน 386 คน รวมทั้งส้ิน 
จ  านวน 444 คน  

ข้ันตอนที่ 4  (D2) รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ผลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 (R2) และขั้นตอนท่ี 2 (D1)  มาการวิเคราะห ์ปรับปรุงแกไ้ข
และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ  และน าเสนอรูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา   
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
จ  านวน 2 ชุด โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี 

3.2.1 แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องในเร่ืองรูปแบบ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์เน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องทั้ งหมดแล้วน  ามาก  าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือสร้าง

เคร่ืองมือ 
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยแล้วน  าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือท  าการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม 
 4. ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และครอบคลุม โดยผู้เช่ียวชาญ จ  านวน 5 ทา่น 

ประกอบด้วย นกัวิชาการ 3 ทา่น ผู้บริหารโรงเรียน 1 ทา่น ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล       
1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยอาศัยเทคนิค IOC (Item 
Objective Congruence Index) ของการวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
ว่ามีความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และเป็นข้อค าถามท่ีตรงกับส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาหรือไม่ 
รวมไปถึงถ้อยภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถส่ือความได้หรือไม่ 
แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูร่ะหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

5. น  าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  มาปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ แล้วน  าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์กอ่นน าไป
ทดลองใช้ 

6. ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการทดลองใช้ก ับโรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูลท่ีมีบริบทใกล้เคียงกบัตัวอยา่ง (Try Out) จ านวนผู้ให้ข้อมูล 66 คน เน้ือหา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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3.2.1 แบบสอบถาม ชุดท่ี 2  
  1. ปรับปรุงจากแบบสอบถาม ชุดท่ี 1 ตามข้อเสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และครอบคลุมโดยผู้เช่ียวชาญ จ  านวน 5 ทา่น    
ประกอบด้วย นกัวิชาการ 3 ทา่น ผู้บริหารโรงเรียน 1 ทา่น ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล       
1 ทา่น ดังน้ีเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยอาศัยเทคนิค IOC (Item 
ObjectiveCongruence Index) ของการวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
ว่ามีความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และเป็นข้อค าถามท่ีตรงกับส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาหรือไม่ 
รวมไปถึงถ้อยภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถส่ือความได้ หรือไม่ 
แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูร่ะหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

3. น  าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  มาปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ แล้วน  าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์กอ่นน าไป
เกบ็ข้อมูล 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิ จั ยได้ เก ็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม  (Focus Group 
Discussion) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แบบสอบถาม ชุดท่ี 1  
การเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนน้ีใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกบัสภาพการเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยเกบ็รวบรวมข้อมูล
กบัผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษทั้ง 18 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ  านวน 
58 คน และครู จ  านวน 386 คน  รวมทั้ ง ส้ิน 444 คน (R1)  จากนั้นการประเมินความเหมาะสม        
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ         
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยผู้เช่ียวชาญ จ  านวน 9 คน (D1) จากนั้น ยกร่างรูปแบบองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  

2. แบบสอบถาม ชุดท่ี 2   
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนน้ีใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกบัศึกษาสภาพของ

องค์ประกอบและความคาดหวังของผู้ปฏิบติังานในสถานศึกษา โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลกบัผู้บริหาร 
และครูผู้สอนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษทั้ง 18 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ  านวน 58 คน และ
ครู จ  านวน 386 คน  รวมทั้งส้ิน 444 คน (R2)  จากนั้นน  าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงแกไ้ข และ
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ  และน าเสนอรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา (D2)  
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 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยการเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนท่ีเป็นการสัมมนาเชิงประเมินจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องและนักวิชาการ โดยอาศัยเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 20 ท่าน เพ่ือยืนยันถึงความเหมาะสมของรูปแบบ        
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ และความเป็นประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนเม่ือน  า
รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
ไปใช้ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมำณ 

 ผู้วิจัยได้ด  าเนินการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
เป็นล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ได้แก ่ต าแหนง่หนา้ท่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการท  างาน วิธีการรับรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และสถานภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการจดัการองค์
ความรู้ของต้นสังกดั ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วน  าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ในปัจจุบนั เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย        
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน  าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 

การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท  าการจ  าแนกรายด้าน รายข้อ และแปลผลรวม ทุก
ด้าน ซ่ึงพิจารณาจากระดับคะแนนเฉล่ียของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับของ (Likert Scale) ดังน้ี 
 4.51 – 5.00   หมายถึง   มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับมากท่ีสุด  
 3.51 – 4.50   หมายถึง  มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับมาก  
 2.51 – 3.50  หมายถึง   มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับปานกลาง  
 1.50 – 2.50  หมายถึง   มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับนอ้ย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับนอ้ยท่ีสุด
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การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เข้าใกล้ 0.00 หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไมก่ระจาย (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 103) 

 3.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้การสนทนากลุ่มด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

เพ่ือยืนยนัถึงความเหมาะสมของรูปแบบ ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ 
และความเป็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือน  ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ไปใช้ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยอาศัยการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่ง      
การเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา จ  านวน 18 โรงเรียน ประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน ์ผู้เช่ียวชาญและจดัอภิปรายกลุม่เชิงประเมิน 
(Focus Group Discussion) ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้ว
น  าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. ต าแหนง่ปัจจุบนั    
        ผู้บริหาร  58 13.00 
        ครูปฏิบติัการ 386 87.00 
2. ประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่   
         ต ่ากว่า 5 ปี  85 19.10 
         5-10 ปี  136 30.60 
         11-15 ปี  70 15.80 
         16-20 ปี  38 8.60 
         21 ปีข้ึนไป 115 25.90 
3. สถานการรับรู้การศึกษาเกี่ยวกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ    
        เคย 366 82.40 
        ไมเ่คย 78 17.60 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

4. แหล่งการรับรู้ฯ   
         ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปกติ 74 20.00 
         การอบรมสัมมนา 132 36.10 
         การศึกษาด้วยตนเอง 105 28.70 
         การบอกกล่าวของเพ่ือนร่วมงาน 55 15.00 

 

 จากตารางท่ี 3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่      
เป็นครูปฏิบติัการ จ  านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 และเป็นผู้บริหาร จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 โดยส่วนใหญล่้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่ ต ่ากวา่  5-10 ปี จ  านวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.60 รองลงมาคือ 21 ปีข้ึนไป จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 ทั้งน้ีจากการ
สอบถามเกี่ยวกบัการรับรู้หรือได้รับการศึกษาเกี่ยวกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่คยรับรู้เร่ืองการศึกษาเกี่ยวกบัการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จ  านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40 โดยแหล่งท่ีท  าให้ผู้ตอบแบบรับรู้เร่ืองดังกล่าว 
คือ การอบรมสัมมนา จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ การศึกษาด้วยตนเอง 
จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปกติ จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ
20.00 และการบอกกล่าวของเพ่ือนร่วมงาน จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ในภาพรวมรายด้าน  
 2.1 ผลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญา ในภาพรวมรายด้าน ตามตารางท่ี 4 
 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับสภาพปัจจุบัน 

 S.D. แปลผล  

1 องค์ประกอบด้านองค์กร 3.01 0.44 ปานกลาง 

2 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น  า 3.11 0.34 ปานกลาง 

3 องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 3.08 0.44 ปานกลาง 
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 2.1 ผลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญา ในภาพรวมรายด้านในแต่ละองค์ประกอบ  ตามตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับสภาพปัจจุบัน 

 S.D. แปลผล  

4 องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ 3.01 0.42 ปานกลาง 

5 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 3.05 0.64 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.05 0.45 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง
ทางสติปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัโรงเรียนของตนเอง  มีการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ( x̄  = 3.05) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้วพบว่า ทุกด้านมีข้อคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง คือ ด้านภาวะผู้น  า ( x̄  = 3.11) ด้านการเรียนรู้     
( x̄  = 3.08) ด้านเทคโนโลยี ( x̄  = 3.05) ด้านองค์กร ( x̄  = 3.01) ด้านการจัด การความรู้ ( x̄  = 3.01) 
ตามล าดับ  
 

  2.2 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กร ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กร  
 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ด้านองค์กร 
1.1 โครงสร้างขององค์กร 

   

1. โรงเรียนมีระบบท  างานท่ีให้โอกาสสร้างสรรค์เพียงใด  3.11 0.55 ปานกลาง 

2. บุคลากรในโรงเรียนสามารถรับและสนองการสั่งการของ
ผู้บงัคับบญัชาได้สะดวก และรวดเร็วเพียงใด 

3.12 0.54 ปานกลาง 

3. บุคลากรในโรงเรียนสามารถติดตอ่ส่ือสารทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วเพียงใด 

2.86 0.51 น้อย 

4. โรงเรียนได้มีการมอบอ านาจให้แกบุ่คลากรผูป้ฎิบติัหรือผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมสามารถตัดสินใจได้มากนอ้ยเพียงใด 

3.18 0.46 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กร  
 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

5. โรงเรียนได้มีการก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรไว้อยา่ง
ชัดเจนและสามารถจดัยืดหยุน่รองรับการปฏิบติังานแทน เพ่ือน
ร่วมงานได้มากนอ้ยพียงใด 

2.52 0.53 นอ้ย 

1.2 วิสัยทัศน์องค์กร    

6. โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในการก  าหนดวิสัยทศันข์องโรงเรียนร่วมกนัมากนอ้ย
เพียงใด 

3.18 0.45 ปานกลาง 

7. ทา่นคิดว่าวิสัยทศันข์องโรงเรียนมีเป้าหมาย เช่ืองโยง 
วัตถุประสงค์  ภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือมัน่มากนอ้ยเพียงใด 

3.07 0.61 ปานกลาง 

8. วิสัยทศันข์องโรงเรียนได้มีการปรับให้สอดคล้องกบัสภาวะท่ี
เปล่ียนแปลงเพียงใด 

2.68 0.27 น้อย 

9. ทา่นคิดว่าวิสัยทศันข์องโรงเรียนจะท  าประโยชนใ์ห้เกิดตอ่ผูเ้รียน
เพียงใด 

3.07 0.60 ปานกลาง 

10. ทา่นคิดว่าวิสัยทศันข์องโรงเรียน สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้
ในระดับใด 

3.10 0.56 ปานกลาง 

1.3 วัฒนธรรมองค์กร    

11. โรงเรียนมีการสร้างการแข่งขนัเชิงรุกและให้มีความคิดริเร่ิม   
      สร้างสรรค์เพียงใด 

3.17 0.47 ปานกลาง 

12. ทา่นคิดว่าบุคลากรในโรงเรียนมีทศันคติท่ีดีตอ่การพัฒนางาน
ในระดับใด 

3.05 0.63 ปานกลาง 

13. โรงเรียนสามารถสร้างความสามคัคีและการเรียนรู้ซ่ึงกนัและ  
      กนัเพียงใด 

3.01 0.51 ปานกลาง 

14. โรงเรียนมีเป้าหมายหลักในด้านการพัฒนาผูเ้รียนมากนอ้ย 
       เพียงใด 

2.85 0.39 น้อย 

15. ทา่นคิดว่าบุคลากรในโรงเรียนกล้าแสดงความสามารถทาง 
      วิชาการและพร้อมรับการปรับเปล่ียนเพียงใด 

3.13 0.53 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กร  

  

 จากตารางท่ี 5 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กร ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัโรงเรียนของ
ตนเองมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กร ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ( x̄  = 3.01)      
โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัได้แก ่บุคลากรในโรงเรียน
ได้ใช้การวัด และประเมินผลเคร่ืองมือในการปรับปรุงการด าเนินงาน ( x̄  = 3.28) โรงเรียนได้มีการ
มอบอ านาจให้แกบุ่คลากรผู้ปฎิบติัหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมสามารถตัดสินใจ  ( x̄  = 3.18) 
โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการก  าหนดวิสัยทศันข์อง
โรงเรียนร่วมกนัมากนอ้ย ( x̄  = 3.18 ) โรงเรียนมีการสร้างการแข่งขันเชิงรุกและให้มีความคิดริเร่ิม  

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

16. โรงเรียนได้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือน  าไปสู่การพฒันา  
      ท่ียัง่ยืน 

2.98 0.52 น้อย 

17. ทา่นคิดว่าโรงเรียนได้สนบัสนุนให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนของ  
      กระบวนการเรียนรู้เพียงใด 

2.86 0.25 น้อย 

1.4 กลยุทธ์องค์กร    
18. ทา่นคิดว่าโรงเรียนได้จัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกดิข้ึน 
     ในทุกๆ ส่วนอยา่งเพียงพอมากนอ้ยเพียงใด 

3.09 0.57 ปานกลาง 

19. ทา่นคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนให้รางวลัแกบุ่คลากรและทีมงานท่ี  
      สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ  หรือไมเ่พียงใด 

2.94 0.19 น้อย 

20. ทา่นคิดว่าบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้การวดั และประเมินผลเป็น 
      เคร่ืองมือในการปรับปรุงการด าเนินงานเพียงใด 

3.28 0.32 ปานกลาง 

21. โรงเรียนได้สร้างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      เพียงใด 

2.89 0.24 นอ้ย 

22. ทา่นคิดว่าการสร้างความส าเร็จใหก้บัโรงเรียนนั้น โรงเรียนได้ 
      ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและการเรียนรู้ของทีมงาน 
       เพียงใด 

3.14 0.52 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.01 0.44 ปานกลาง 
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สร้างสรรค์ ( x̄  = 3.17 ) การสร้างความส าเร็จให้กบัโรงเรียนนั้น โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรและการเรียนรู้ของทีมงาน ( x̄  = 3.14) บุคลากรในโรงเรียนกล้าแสดงความสามารถทาง
วิชาการและพร้อมรับการปรับเปล่ียน ( x̄  = 3.13 ) บุคลากรในโรงเรียนสามารถรับและสนองการสัง่
การของผู้บังคับบัญชาได้สะดวก และรวดเร็ว  ( x̄  = 3.12 ) โรงเรียนมีระบบท  างานท่ีให้โอกาส
สร้างสรรค์ ( x̄  = 3.11 ) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะท  าประโยชน์ให้เกิดต่อผู้เ รียน  ( x̄  = 3.10 ) 
โรงเรียนได้จัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกๆ ส่วนอยา่งเพียงพอ ( x̄  = 3.09) วิสัยทศัน์
ของโรงเรียนมีเป้าหมาย เช่ืองโยง วัตถุประสงค์  ภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือมัน่ ( x̄  = 3.07) วิสัยทศัน์
ของโรงเรียนจะท  าประโยชนใ์ห้เกิดต่อผู้เรียน ( x̄  = 3.07 ) บุคลากรในโรงเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการ
พัฒนางาน ( x̄  = 3.05) โรงเรียนสามารถสร้างความสามคัคีและการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ( x̄  = 3.01 ) 
โรงเรียนได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือน  าไปสู่การพัฒนาท่ียั่ง ยืน ( x̄  = 2.98) ผู้บริหาร
โรงเรียนให้รางวัลแกบุ่คลากรและทีมงานท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ( x̄  = 2.94) โรงเรียนได้
สร้างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีเ อ้ือต่อการเรียนรู้ ( x̄  = 2.89) บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
ติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ( x̄  = 2.86) โรงเรียนได้
สนบัสนุนให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนของกระบวนการเรียนรู้ ( x̄  = 2.86) โรงเรียนมีเป้าหมายหลักใน
ด้านการพัฒนาผู้เ รียนมากน้อย ( x̄  = 2.85) วิสัยทัศนข์องโรงเรียนได้มีการปรับให้สอดคล้องกบั
สภาวะท่ีเปล่ียนแปลง ( x̄  = 2.68) โรงเรียนได้มีการก  าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรไว้อยา่ง

ชัดเจนและสามารถจัดยืดหยุน่รองรับการปฏิบติังานแทน เพ่ือนร่วมงาน  ( x̄  = 2.52) ตามล าดับ  
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  2.3 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น  า ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น  า  

 

จากตารางท่ี 6 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น  า  ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัโรงเรียน
ของตนเองมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น  า ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง                     
( x̄  = 3.11) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัได้แก  ่ ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู้ ( x̄  = 3.30) ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้
บุคลากรปรับเปล่ียนวิธีการในการท  างาน ( x̄  = 3.21) ผู้บริหารโรงเรียนกล้าเผชิญกบัความขดัแยง้อยา่ง
สร้างสรรค์ ( x̄  = 3.21) ผู้บริหารโรงเรียนได้คิดวิธีการท  างานใหม่ๆ ในการบริหารโรงเ รียน                    

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

2. ด้านภาวะผู้น า 
2.2 การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

   

1. ทา่นคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนได้คิดวิธีการท  างานใหม่ๆ  ในการ
บริหารโรงเรียนระดับใด 

3.11 0.55 ปานกลาง 

2. ทา่นคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้บุคลากรปรับเปล่ียน
วิธีการในการท  างานเพียงใด 

3.21 0.29 ปานกลาง 

3. ทา่นคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนกลา้เผชิญกบัความขดัแยง้อยา่ง
สร้างสรรค์ระดับใด 

3.21 0.41 ปานกลาง 

4. ทา่นคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิรูป
การเรียนรู้เพียงใด 

3.30 0.28 ปานกลาง 

5. ทา่นคิดว่าเพ่ือให้บรรลุผลเป้าหมายสูงสุดผู้บริหารสามารถจูงใจ
ให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติังานเกนิกว่าความคาดหวังปกติ 
สูงสุดเพียงใด 

2.96 0.15 น้อย 

6. ทา่นคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนนบัเป็นต้นแบบท่ีดีดา้นความมี
คุณธรรม จริยธรรม ความกล้าหาญ ความอดทน และความแนว่แน่
เด็ดเด่ียวเพียงใด 

2.87 0.38 น้อย 

ค่าเฉล่ียรวม 3.11 0.34 ปานกลาง 
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( x̄  = 3.11) เพ่ือให้บรรลุผลเป้าหมายสูงสุดผู้บริหารสามารถจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติังาน
เกินกว่าความคาดหวังปกติ สูงสุด  ( x̄  = 2.96) ผู้บริหารโรงเรียนนับเป็นต้นแบบท่ีดีด้านความมี
คุณธรรม จริยธรรม ความกล้าหาญ ความอดทน และความแนว่แนเ่ด็ดเด่ียว  ( x̄  = 2.87) ตามล าดับ  

 

  2.4 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งกรเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 สภาพการเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ 

 
 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

3. ด้านการเรียนรู้ 
3.1 ระดับการเรียนรู้ 

   

1. โรงเรียนได้ก  าหนดการพฒันาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่ง 
    การเรียนรู้เพียงใด 

3.17 0.46 ปานกลาง 

2. การเรียนรู้ระดับบุคคลเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับอ่ืนๆ     
    ทา่นคิดว่าโรงเรียนได้ให้ความส าคัญการเรียนรู้ระดับบุคคลอยูใ่น 
    ระดับใด 

3.48 0.24 ปานกลาง 

3. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
     มานอ้ยเพียงใด 

3.14 0.51 ปานกลาง 

4. โรงเรียนได้มีการบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ 
     ระดับทีมงานเข้าด้วยกนัเพียงใด 

3.11 0.55 ปานกลาง 

5. ทา่นคิดว่าโรงเรียนมีกลไกในการพฒันาเครือขา่ยเช่ือมโยง 
    ทุกระดับการเรียนรู้เพียงใด 

3.14 0.42 ปานกลาง 

3.2 ประเภทการเรียนรู้    

6. ทา่นคิดว่าโรงเรียนและบุคลากรได้ ใช้การเรียนรู้จาก 
    ประสบการณ์ เพ่ือปรับให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงเพียงใด  

2.91 0.42 น้อย 

7. ทา่นคิดว่าโรงเรียนและบุคลากร เรียนรู้วิธีการวางแผน โดยใช้การ 
    คาดการณ์ในอนาคตหรือไมเ่พียงใด 

3.32 0.35 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ 

 
จากตารางท่ี 7 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ ของโรงเรียนการศึกษา

พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัโรงเรียน
ของตนเองมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง                   
( x̄  = 3.11) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนั ได้แก ่โรงเรียนได้
ให้ความส าคัญการเรียนรู้ระดับบุคคล ( x̄  = 3.48) โรงเรียนและบุคลากร เรียนรู้วิธีการวางแผน โดยใช้
คาดการณ์ในอนาคต ( x̄  = 3.32) โรงเรียนได้ก  าหนดการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

8. โรงเรียนและบุคลากรได้มีการหาวิธีท่ีจะเรียนรู้ทั้งจากภายในและ 
    ภายนอกโรงเรียนหรือไมเ่พียงใด 

3.06 0.62 ปานกลาง 

9. ทา่นคิดว่าโรงเรียนและบุคลากร ได้เรียนรู้จากการปฏิบติังานมาก  
    นอ้ยเพียงใด 

3.00 0.46 ปานกลาง 

10. โรงเรียนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญจาก 
      ภายนอกหรือไมเ่พียงใด 

2.99 0.53 น้อย 

3.3 วินัยในการเรียนรู้    

11. บุคลากรในโรงเรียนตระหนกัรู้ในระดับใดถึงการพัฒนาตนเอง  
      และโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2.98 0.44 น้อย 

12. บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาแบบแผนความคิดสว่นตนให้มี    
      ความสอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียนอยูใ่นระดับใด  

3.05 0.38 ปานกลาง 

13. บุคลากรในโรงเรียนได้มีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละ  
      เนน้มุมมองแบบเป็นวงจรอยูใ่นระดับใด 

3.02 0.35 ปานกลาง 

14. บุคลากรในโรงเรียนได้มีการพัฒนาวิสยัทศันส์่วนตนเพ่ือน  ามา   
       บูรณาการเป็นวิสัยทศันร่์วมของโรงเรียนหรือไมเ่พียงใด  

2.94 0.37 น้อย 

15. บุคลากรในโรงเรียนได้มีการเรียนรู้เป็นทีมอยูใ่นระดับใด  2.79 0.34 น้อย 

16. บุคลากรในโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตน  
      เพ่ือบรรลุวิสัยทศันร่์วมของโรงเรียนเพียงใด 

3.13 0.53 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.08 0.44 ปานกลาง 
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( x̄  = 3.17) โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ( x̄  = 3.14) โรงเรียนมี
กลไกในการพัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงทุกระดับการเรียนรู้ ( x̄  = 3.14) บุคลากรในโรงเรียนได้มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเพ่ือบรรลุวิสัยทศันร่์วมของโรงเรียน ( x̄  = 3.13) โรงเรียนได้มี
การบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ระดับทีมงานเข้าด้วยกนั ( x̄  = 3.11) โรงเรียนและ
บุคลากรได้มีการหาวิธีท่ีจะเรียนรู้ทั้ งจากภายในและภายนอกโรงเรียน ( x̄  = 3.06) บุคลากรใน
โรงเรียนได้พัฒนาแบบแผนความคิดส่วนตนให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียน            
( x̄  = 3.05) บุคลากรในโรงเรียนได้มีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และเนน้มุมมองแบบเป็นวงจร   
( x̄  = 3.02) โรงเรียนและบุคลากร ได้เ รียนรู้จากการปฏิบัติงานมาก ( x̄  = 3.00) โรงเรียนได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญจากภายนอก ( x̄  =  2.99) บุคลากรในโรงเรียนตระหนกัรู้ใน
ระดับใดถึงการพัฒนาตนเองและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ( x̄  = 2.98) บุคลากรในโรงเรียนได้มีการ
พัฒนาวิสัยทศันส์่วนตนเพ่ือน  ามาบูรณาการเป็นวิสัยทศันร่์วมของโรงเรียน ( x̄  = 2.94) โรงเรียนและ
บุคลากรได้ ใช้การเรียนรู้จาก    ประสบการณ์ เ พ่ือปรับให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลง ( x̄  = 2.91 ) 
บุคลากรในโรงเรียนได้มีการเรียนรู้เป็นทีม ( x̄  = 2.79) ตามล าดับ   
 

 2.5 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ 

 
 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

4. ด้านการจัดการความรู้ 
4.1 การแสวงหาความรู้ 

   

1. บุคลากรในโรงเรียนได้มีการแสวงหาความรู้จากแหล่ง 
     ความรู้ภายในโรงเรียนหรือไมเ่พียงใด 

3.03 0.28 ปานกลาง 

2. บุคลากรในโรงเรียนได้มีการแสวงหาความรู้จากแหล่ง 
   ความรู้ภายนอกโรงเรียนเพียงใด 

2.82 0.38 น้อย 

3.  บุคลากรในโรงเรียนได้มีการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ   
     อยูเ่สมออยูใ่นระดับใด 

2.91 0.44 นอ้ย 

4. บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้วิธีแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายเพียงใด  3.11 0.54 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ 

  

จากตารางท่ี 8 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนั
โรงเรียนของตนเองมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดับ
ปานกลาง ( x̄  = 3.01) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนั ได้แก่  
โรงเรียนได้สังเคราะห์ความรู้ใหม่ให้บูรณาการกนั และจัดเป็นหมวดหมู่ ( x̄  = 3.22) บุคลากรใน
โรงเรียนได้ใช้วิธีแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย ( x̄  = 3.11) โรงเรียนได้น  าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ใน
การจัดเกบ็ข้อมูล ( x̄  = 3.10) โรงเรียนและบุคลากรได้สร้างความรู้ใหม่ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย           

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

5. บุคลากรในโรงเรียนมีผลการแสวงหาความรู้ในภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายอยูใ่นระดับใด 

2.91 0.28 นอ้ย 

4.2 การสร้างความรู้    

6. โรงเรียนได้มีการรวบรวมความรู้ใหมท่ี่จ  าเป็นต่อการพฒันาครูอยู่ 
    เสมอ และต่อเน่ืองหรือไมเ่พียงใด 

2.96 0.27 น้อย 

7. โรงเรียนได้สังเคราะหค์วามรู้ใหมใ่หบู้รณาการกนั และจัดเป็น 
    หมวดหมูห่รือไมเ่พียงใด 

3.22 0.40 ปานกลาง 

8. บุคลากรในโรงเรียนได้สร้างองคค์วามรู้ใหมด่้วยการแลกเปล่ียน 
    เรียนรู้กบัผู้รู้ในด้านต่างๆ อยา่งสม  ่าเสมอเพียงใด 

2.97 0.43 น้อย 

9. โรงเรียนและบุคลากรได้สร้างความรู้ใหม ่โดยวิธีการท่ี
หลากหลายหรือไมเ่พียงใด 

3.05 0.39 ปานกลาง 

4.3 การจัดเก็บความรู้    

10. โรงเรียนได้มีการจัดเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบ และค้นหางา่ย 
      หรือไมเ่พียงใด 

2.98 0.40 น้อย 

11. โรงเรียนได้น  าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล  
      หรือไมเ่พียงใด 

3.10 0.57 ปานกลาง 

12. โรงเรียนได้มีการปรับปรุงความรู้ใหม ่มาเกบ็ไว้อยา่งต่อเน่ือง 
      หรือไมเ่พียงใด 

3.05 0.64 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.01 0.42 ปานกลาง 
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( x̄  = 3.05) โรงเรียนได้มีการปรับปรุงความรู้ใหม่ มาเกบ็ไว้อย่างต่อเน่ือง  ( x̄  = 3.05) บุคลากรใน
โรงเรียนได้มีการแสวงหาความรู้จากแหลง่ความรู้ภายในโรงเรียน ( x̄  = 3.03) โรงเรียนได้มีการจัดเกบ็
ความรู้อยา่งเป็นระบบ และค้นหาง่าย ( x̄  = 2.98) บุคลากรในโรงเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้รู้ในด้านต่างๆ อยา่งสม  ่าเสมอ ( x̄  = 2.97)โรงเรียนได้มีการรวบรวมความรู้
ใหมท่ี่จ  าเป็นต่อการพัฒนาครูอยูเ่สมอ และต่อเน่ือง ( x̄  = 2.96) บุคลากรในโรงเรียนได้มีการศึกษา
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ( x̄  = 2.91) บุคลากรในโรงเรียนมีผลการแสวงหาความรู้ใน
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ( x̄  = 2.91) บุคลากรในโรงเรียนได้มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้
ภายนอกโรงเรียน ( x̄  = 2.82) ตามล าดับ  
 

 2.6 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี 

 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน 

x̄  S.D. แปลผล 

5. ด้านเทคโนโลย ี
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ 

   

1. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ 
     เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้หรือไมเ่พียงใด 

3.06 0.62 ปานกลาง 

2. โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนบัสนุน ให้บุคลากรมีการแบง่ปัน  
     แลกเปล่ียน และใช้เทคโนโลยีร่วมกนัหรือไมเ่พียงใด 

3.05 0.63 ปานกลาง 

3. โรงเรียนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหท้นัสมยั เพ่ือน  ามาใช้ใน 
     การปฏิบติังานหรือไมเ่พียงใด 

3.03 0.67 ปานกลาง 

4. โรงเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ   
     แกผู่้เรียนอยา่งต่อเน่ืองหรือไมเ่พียงใด 

3.05 0.64 ปานกลาง 

5. โรงเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นประโยชนใ์น 
    ด้านการส่ือสาร การบริหารงานของโรงเรียนให้ผูมี้ส่วนได้ส่วน 
    เสียได้รับทราบหรือไมเ่พียงใด 

3.06 0.62 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.05 0.64 ปานกลาง 
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  จากตารางท่ี 9 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี  ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัโรงเรียนของ
ตนเองมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ( x̄  = 3.05) 
โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนั ได้แก  ่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ( x̄  = 3.06) โรงเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นประโยชนใ์นด้านการส่ือสาร การบริหารงานของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้  
( x̄  = 3.06) โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนบัสนุน ให้บุคลากรมีการแบง่ปันแลกเปล่ียน และใช้เทคโนโลยี
ร่วมกนั ( x̄  = 3.05) โรงเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ แกผู่้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง ( x̄  = 3.05) โรงเรียนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนัสมัย เ พ่ือน  ามาใช้ในการปฏิบติังาน           
( x̄  = 3.03) ตามล าดับ  
 

  2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กบัองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 10 - 15 ต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กบัองค์ประกอบการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาพรวมรายด้าน 
 

 ด้าน 
องค์กร 

ด้านภาวะ 
ผู้น  า 

ด้านการ 
เรียนรู้ 

ด้ านกาจัดการ
ความรู้ 

ด้าน 
เทคโนโลยี 

ด้านองค์กร 1 .752(**) .875(**) .792(**) .696(**) 
ด้านภาวะผู้น  า  1 .811(**) .695(**) .485(**) 
ด้านการเรียนรู้   1 .899(**) .705(**) 
ด้ านการจัดการ
ความรู้ 

   1 .804(**) 

ด้านเทคโนโลยี     1 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

 จากตารางท่ี 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กบัองค์ประกอบ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาพรวมรายด้านพบวา่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กบัองค์ประกอบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง ในทุกด้าน ประกอบด้วย                     
ด้านการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยี และด้านภาวะผู้น  า อยา่งมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  



135 

 

 
 
 
 

ตารางท่ี 11 
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 จากตารางท่ี 11 ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ด้านองค์กร ระหว่างองค์ประกอบย่อย พบว่า ภายในองค์ประกอบด้านองค์กร                  
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กนัอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 แต่ส าหรับข้อท่ีไมมี่
ความสัมพันธ์กนัคือ ข้อโรงเรียนมีระบบการท  างานท่ีมุง่เนน้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมข้อโรงเรียนมีการ
ปรับวิสัยทศันใ์ห้เหมาะสมกบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง และข้อโรงเรียนมีการติดต่อส่ือสารทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างสะดวก กับบุคลากรในโรงเรียนมีความกล้าหาญเชิงวิชาการและ           
กล้าเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ 
 

ตารางท่ี 12 ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้         
ด้านภาวะผู้น  า ระหว่างองค์ประกอบยอ่ย 
 
ข้อ B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B1 1 .700(**) .804(**) .838(**) .654(**) .509(**) 
B2  1 .681(**) .735(**) .691(**) .611(**) 
B3   1 .862(**) .754(**) .595(**) 
B4    1 .698(**) .642(**) 
B5     1 .692(**) 
B6      1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 
 จากตารางท่ี 12 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านภาวะผู้น  า ระหว่างองค์ประกอบยอ่ยด้านภาวะผู้น  า พบว่าภายในองค์ประกอบด้านภาวะ
ผู้น  าทุกข้อมีความสัมพันธ์กนัอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 
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ตารางท่ี 13  
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ตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 15 ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้         
ด้านเทคโนโลยี ระหว่างองค์ประกอบยอ่ย 
 
ข้อ E1 E2 E3 E4 E5 

E1 1 .591(**) .685(**) .618(**) .685(**) 
E2  1 .654(**) .783(**) .659(**) 
E3   1 .710(**) .680(**) 
E4    1 .690(**) 
E5     1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

 จากตารางท่ี 15 แสดงค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ระหว่างองค์ประกอบยอ่ย พบว่าภายในองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
ทุกข้อมีความสัมพันธ์กนัอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการน าเสนอรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียน
การศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
  3.1 ผลการประเมินภาพรวม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 
โดยผู้เช่ียวชาญ 9 ท่าน ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา       
โดยอาศัยการเรียนรู้ไปใช้ได้ผลตามตารางที่ 16 - 22 
ตารางท่ี 16 ผลการประเมินภาพรวมความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์อง
รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

รายละเอียดเนือ้หา 
สาระของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

1. หลกัการของรูปแบบ 4.54 0.48 มากที่สุด 4.57 0.47 มากที่สุด 4.46 0.45 มาก 

2. จุดมุง่หมายของรูปแบบ 4.67 0.46 มากที่สุด 4.65 0.42 มากที่สุด 4.45 0.46 มาก 

3. กลไกในการด าเนินงาน 4.50 0.51 มาก 4.53 0.43 มากที่สุด 4.54 0.48 มากที่สุด 

4. วิธีการด าเนินงาน 4.54 0.46 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 4.56 0.47 มากที่สุด 

5. การประเมินรูปแบบ 4.58 0.37 มากที่สุด 4.67 0.45 มากที่สุด 4.51 0.49 มากที่สุด 

6. เง่ือนไขความส าเร็จ 4.47 0.48 มาก 4.60 0.47 มากที่สุด 4.73 0.43 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.55 0.32 มากที่สุด 4.59 0.32 มากที่สุด 4.54 0.27 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 16 พบว่า องค์ประกอบด้านหลักการ ด้านมุ่งหมายของรูปแบบ ด้านกลไก         
ในการด าเนินงาน ด้านวิธีการด าเนินงาน ด้านประเมินรูปแบบ และด้านเง่ือนไขความส าเร็จ มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน ์มากท่ีสุดทั้ง 6 ด้าน ด้านท่ีมีความความเหมาะสมสูงสุด
คือ ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ ( x̄ = 4.67) ด้านท่ีมีความเป็นไปได้สูงสุด คือ ด้านการประเมิน
รูปแบบ (x̄ = 4.67) และด้านท่ีเป็นประโยชนสู์งสุด คือเง่ือนไขความส าเร็จ (x̄ = 4.73) 
  3.1.1 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในองค์ประกอบด้านหลักการของ
รูปแบบ ตามประเด็นยอ่ยดังตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี 17 ผลการประเมิน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ     
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านหลักการของรูปแบบ 
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

1. หลักการของรูปแบบ          
1.1 หลักการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรในองค์กร 

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

1.2 หลกัการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของ
ครูและบุคลากรในองค์กร 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 

1 . 3  ห ลัก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นกา ร
ด า เ นิ นกา รของครูและบุคลากร ท่ี
เกีย่วขอ้ง 

4.56 0.50 มากที่สุด 4.33 0.47 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 

1.4 หลกัการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 4.44 0.50 มาก 4.78 0.42 มากที่สุด 4.33 0.47 มาก 

1.5 หลกัความตอ่เน่ืองเพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยืนเป็นระบบ 

4.56 0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

1.6 หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกบั
สภาพปัญหาและความต้องกา ร ของ
โรงเรียนแตล่ะแหง่ 

4.33 0.47 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 4.22 0.42 มาก 

1.7 หลักการด้านความเป็นโรงเรียน
การศึกษาพิเศษตาม พ.ร.บ.กา รจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 

4.44 0.50 มาก 4.44 0.50 มาก 4.22 0.42 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.48 มากที่สุด 4.57 0.47 มากที่สุด 4.46 0.45 มาก 
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 จากตารางท่ี 17 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้าน หลักการของรูปแบบ เม่ือพิจารณา
รายละเอียดด้านความเหมาะสมท่ีของหลักการรูปแบบพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ หลักการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ของครูและบุคลากรในองค์กร ( x̄ = 4.78) ส่วนความเป็นไปได้เม่ือพิจารณา      
รายละเอียดท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ หลักการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ( x̄ = 4.78) ส่วนความเป็นไป
ประโยชน ์เม่ือพิจารณารายละเอียดท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ หลักการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของครู
และบุคลากรในองค์กร (x̄ = 4.78) 
 

 3.1.2 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชนข์องรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในองค์ประกอบด้านจุดมุง่หมายของรูปแบบ 
ตามประเด็นยอ่ยดังตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านจุดมุง่หมายของรูปแบบ  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ          

2.1 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเ รียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้าน
การบกพรอ่งทางสติปัญญา 

4.56 0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

2.2 เพื่อพ ัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ค รู แล ะ บุ ค ล า ก ร ทุ ก ฝ่ า ย ข อ ง
โรงเรียนสูค่วามเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.67 0.46 มากที่สุด 4.65 0.42 มากที่สุด 4.45 0.46 มากที่สุด 
  
 จากตารางท่ี 18 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ เ ม่ือพิจารณาราย ละเอียดทุกด้าน ท่ีเกิดกบั
หลักการจุดมุง่หมายของรูปแบบ พบว่าเป็นรูปแบบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายของโรงเรียนสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทุกด้าน (x̄ = 4.78)  
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 3.1.3 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชนข์องรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในองค์ประกอบด้านกลไกในการด าเนินงาน 
ตามประเด็นยอ่ยดังตารางท่ี 19 
 

ตารางท่ี 19 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านกลไกในการด าเนินงาน  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

3. กลไกการด าเนินงาน          
3.1 ระบบบริหารงาน          
3.1.1 จัดหนว่ยงานและโครงสร้างท่ีมี
ความเป็นอิสระความคลอ่งตวัและเน้น
การมีส่วนร่วมเพื่อพ ัฒนาสู่ความเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.44 0.50 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

3.1.2 ก  าหนดวิสัยทศัน์ขององค์กรท่ีเอื้อ
ตอ่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.56 0.50 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 

3.2 รูปแบบการบริหาร          
3.2.1 ระดบัโรงเรียน          
1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ตอ้งการความเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้
ของโรงเรียน 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

2) ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้
เป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ 

4.89 0.31 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 

3) นิ เทศ ติดตามและประเมินผลแบบ
กลัยาณมิตร โดยอาศัยคณะกรรมการ
พฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.89 0.31 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 

3.2.2 ระดบัผูบ้ริหารโรงเรียน          

1) ผูบ้ริหารพฒันาตนเองสูผู่ ้บริหารมือ
อาชพี 

4.44 0.50 มาก 4.22 0.42 มาก 4.44 0.50 มาก 

2) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและให้
ทุกฝ่ายมีสว่นรว่มในการบริหารจดัการ 

4.33 0.67 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 



143 

 

ตารางท่ี 19 (ต่อ) ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์อง
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านกลไกในการด าเนินงาน  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

3) สร้างความตระหนักในองค์กรแหง่
การเรียนรู้รว่มกนัของครูและบุคลากร
ในองค์กร 

4.22 0.63 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

4) ผู ้บริหารส่งเสริมสนับสนุน และ
อ า นวยความสะดวกในการพัฒนา
โรงเรียนสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.44 0.68 มาก 4.44 0.50 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 

5) สร้างขวญัก  าลงัใจแกค่รูและบุคลากร
ทุกฝ่ายทุกระดบัภายในโรงเรียน 

4.33 0.67 มาก 4.33 0.47 มาก 4.33 0.47 มาก 

6) สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ งกา ร
เรียนรู้ เชน่ มีการแขง่ขัน ในเ ชิ ง รุ ก         
มี ทัศนคติ ท่ี ดีต ่อโรง เ รี ยน  มี ความ
สามัคคีและมีเป้าหมายหลกัในดา้นการ
พฒันาผูเ้รียน เป็นตน้ 

4.56 0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

3.2.3 ระดบัครูและบุคลากร          
1) ผูบ้ริหารสง่เสริมให้ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองให้ความรู้ความสามารถ
ในการจดัการเรียนการสอน 

4.56 0.50 มากที่สุด 4.89 0.31 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

2) พฒันาการเรียนรู้รว่มกนัเป็นทีมเชน่ 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท างานทีม 
ส่ง เส ริม ให้ค รูและบุคลากร มีกา ร
แบง่ปันแลกเปล่ียนถา่นทอดข้อ มู ล
ระหวา่งกนัและด า เนินนิเทศ ระหวา่ง
กลุม่งานอยา่งชว่ยเหลือเกือ้กูล 

4.33 0.47 มาก 4.22 0.42 มาก 4.44 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์อง
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านกลไกในการด าเนินงาน  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

3 )  สร้ า งความ รู้ ใหม่ด้วย วิ ธี กา ร ท่ี
หลากหลาย เชน่ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ทั้ งภายในและภายนอกอย ่า ง
หลากหลาย สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และแนวทาง
ใหมอ่ยา่งสร้างสรรค์ 

4.33 0.47 มาก 4.33 0.47 มาก 4.44 0.50 มาก 

4) ด าเนินการจัดเก็บและแลกเปล่ี ยน
เรียนรู้ เชน่ มีการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็น
ระบบ ค้นหาไดง้า่ยละส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรใชเ้ทคโนโลยีการปฏิบัติ 

4.33 0.47 มาก 4.33 0.47 มาก 4.33 0.47 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.51 มาก 4.53 0.43 มากที่สุด 4.54 0.48 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 19 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้านกลไกในการด าเนินงาน มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน ์ เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ
นิเทศติดตามและประเมินผลแบบกลัยาณมิตรโดยอาศัยคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(x̄ = 4.89) ส่วนในด้านความเป็นไปได้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สร้างความตระหนกัในองค์กร
แห่งการเรียนรู้ร่วมกนัขอบครูและบุคลากรในองค์กร ( x̄ = 5.00) และด้านความเป็นประโยชนข์้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบกลัยาณมิตรโดยอาศัยคณะกรรมการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
(x̄ = 4.78)  
 

 3.1.4 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในองค์ประกอบด้านวิธีการด าเนินงาน           
ตามประเด็นยอ่ยดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์               
ของรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิธีการด าเนินงาน  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

4. วธิีการด าเนินงาน          
4.1 ระดบัโรงเรียน          
4.1.1 สร้างความตระหนักและความ
ต้องกา รพัฒนา โรง เ รียนสู่การเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.89 0.31 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

4.1.2 รว่มกนัก  าหนดวิสัยทศัน์เพื่อมุ ่งสู ่
การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

4.1.3 พฒันาครูและบุคลากรสูค่วามเป็น
มืออาชพี 

4.33 0.47 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 4.22 0.42 มาก 

4.1.4 โรงเรียนจดัให้มีการประชมุ 
สัมมนาเพื่อรว่มกนัก  าหนดยุทธศาสตร์
องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.33 0.47 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

4 . 1 . 5  จัดให้ มี คณะกรรมกา ร ดูแล
รับผิดชอบในด้านการพัฒนาองค์กร
แหง่การเรียนรู้ 

4.44 0.50 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 

4.1.6 โรงเรียนจดัให้มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานพฒันา
โรงเรียนสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้อยา่ง
ใกลช้ดิและตอ่เน่ือง 

4.44 0.50 มาก 4.44 0.50 มาก 4.44 0.50 มาก 

4.2 ระดบัผูบ้ริหารโรงเรียน          

4.2.1 ผูบ้ริหารพฒันาตนเองสูค่วามเป็น
มืออาชพี 

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

4.2.2 ผูบ้ริหารสง่เสริม สนับสนุน และ
อ านวยความสะดวก ในการพัฒนา
โรงเรียนสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.44 0.50 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

4.2.3 สร้างความตระหนักให้ครูและ
บุคลากรให้เห็นความส าคัญสู่องค์กร
แหง่การเรียนรู้ 

4.89 0.31 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 



146 

 

ตารางท่ี 20 (ต่อ) ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์อง
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิธีการด าเนินงาน  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

4.2.4  ผู ้บริหารสร้างขวัญและก  าลังใจ
ให้แกค่รูและบุคลากรและแบบอย ่า ง    
ท่ีดี 

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.89 0.31 มากที่สุด 

4.3 ระดบัครูและบุคลากร          

4.3.1 สง่เสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ เชน่ เป็น
แบบอย ่า ง ท่ี ดีประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชพีครู เป็นตน้ 

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

4 . 3 . 2  ส่ง เส ริม ให้ค รูและบุคลากร            
มี ความตระหนักในกา รศึ กษาเพื่อ
พฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
อยา่งตอ่เน่ือง 

4.56 0.50 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 4.33 0.47 มาก 

4.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาการเรียนรู้ร ่วมกนัเป็น
ทีมกบัเพื่อนครูและบุคลากร 

4.22 0.42 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

4.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรสร้ างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
วิ ธี ก า ร ท่ี ห ล า ก ห ล า ย แล ะ มี ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีตนเอง
ค้นพบหรือพฒันาข้ึน 

4.33 0.47 มาก 4.44 0.50 มาก 4.78 0.42 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.46 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 4.56 0.47 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 20 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้านวิธีการด าเนินงาน พบว่ามีความเป็นไปได้  
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ เ ม่ือ พิจารณารายละเอียดพบว่าข้อ ท่ีมีค่าเฉล่ีย                      
ความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ วิธีการด าเนินงานระดับโรงเรียนด้านสร้างความตระหนักและ            
ความต้องการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับผู้บริหารโรงเรียนสร้าง              
ความตระหนักให้ครูและบุคลากรให้ความส าคัญสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และในระดับครูและ
บุคลากรด้านส่งเสริมครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือเป็น
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แบบอยา่ง ท่ีดีประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (x̄ = 4.67) ในส่วนด้านความเป็นไปได้ ข้อ
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือวิธีการด าเนินงานระดับโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
(x̄ = 4.67) ระดับผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้บริหารส่งเสริมสนบัสนุน 
และระดับครูอ านวยความสะดวกในการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย และผู้บริหารสร้างขวัญและ
ก  าลังใจให้แกค่รูและบุคลากรเป็นแบบอยา่งท่ีดี (x̄ = 4.56) ระดับครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ เช่น เป็นแบบอยา่งท่ีดีประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ระดับครูและบุคลากรจัดให้มีสวัสดิการแกค่รูและบุคลากรทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม  ส่งเสริม
สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมกบัเพ่ือนครูและบุคลากร ( x̄ = 4.56) 
และด้านความเป็นประโยชน ์ข้อท่ีดีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดับโรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการดูแล
รับผิดชอบในด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (x̄ = 4.78) ระดับผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสร้าง
ขวัญและก  าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรและแบบอย่างท่ีดี  (x̄ = 4.89) และระดับครูและบุคลากร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรสร้างความรู้ใหม่ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีตนเองค้นพบหรือพัฒนาข้ึน (x̄ = 4.78)  
 

 3.1.5 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชนข์องรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในองค์ประกอบด้านการประเมินองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ตามประเด็นยอ่ยดังตารางท่ี 21 
 

ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

5. การประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้           

5.1 จัดให้มีระบบการประเมินองค์กร
แหง่การเรียนรู้ 

4.44 0.50 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

5.2 ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมก ัน
ประเมิน 

4.33 0.47 มาก 4.89 0.31 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

5.3 ประเมินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 4.33 0.47 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

5.4 น าผลการประเมินโรง เรี ยน ไป
ปรับปรุงเพื่อการพฒันาตอ่เน่ือง 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์อง
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

5.5 เผยแพร่ผลการพฒันาองค์กรแหง่
การเรียนรู้ให้เป็นท่ีรับทราบขอ งครู
บุคลากรคณะกรรมการการสถานศึกษา
และชมุชน 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.58 0.37 มากที่สุด 4.67 0.45 มากที่สุด 4.51 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 21 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้านประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่ามี
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ เ ม่ือพิจารณาราย ละเอียดพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ เผยแพร่ผลการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็นท่ีรับทราบ
ของครูและบุคลากรและความเหมาะสม และชุมชน ( x̄ = 5.00) ส่วนในด้านความเป็นไปได้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกนัประเมิน (x̄ = 4.89) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และด้านความเป็นประโยชนข์้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เผยแพร่ผลการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็นท่ีรับทราบของครูและ
บุคลากรและความเหมาะสม และชุมชน (x̄ = 4.67) 
 

 3.1.6 ผลการประเมินองค์ประกอบรายด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในองค์ประกอบด้านเง่ือนไขความส าเร็จ       
ตามประเด็นยอ่ยดังตารางท่ี 22 
 

ตารางท่ี 22 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านเง่ือนไขความส าเร็จ  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

6. เง่ือนไขความส าเร็จ          

6.1 ผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

4.44 0.50 มาก 4.78 0.42 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์อง
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านเง่ือนไขความส าเร็จ  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

6.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ต้องตระหนักและมี ยุทธศาสต ร์ ท่ี
ชดัเจนในการพฒันาโรงเรียนสูอ่ง ค์กร
แหง่การเรียนรู้ 

4.22 0.42 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

6.3 มีแผนงานโครงการ และกิจกรรม
ในการพฒันาสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ 

4.67 0.47 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

6.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
หนว่ยท่ีเกีย่วขอ้งให้การสนับสนุนการ
พฒันาทุกดา้น 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

6.5 การพัฒนาต้องมุ ่งประโยชน์เพื่อ
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

4.89 0.31 มากที่สุด 4.33 0.47 มาก 4.44 0.50 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.73 0.43 มากที่สุด 4.60 0.47 มากที่สุด 4.47 0.48 มาก 

 
 จากตารางท่ี 22 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้านเง่ือนไขความส าเร็จ เ ม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ การพัฒนาต้องมุ่งประโยชนเ์พ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคัญ (x̄ = 4.89) ด้านความเป็นไปได้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหาร
เล็งเห็นถึงความส าคัญของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ( x̄ = 4.78) และด้านความ
เป็นประโยชนข์้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความส าคญัของความเป็นองคก์รแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรต้องตระหนกัและมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน
ในการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งให้การสนบัสนุนการพัฒนา
ทุกด้าน ( x̄ = 4.67) 
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 3.2 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยอาศัยการ
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) Discnssion 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้  และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนกา รศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญา จากการประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 20 คน ในลักษณะการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) Discnssion เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชนข์องรูปแบบ สรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 23 - 25 
 

ตารางท่ี 23 ผลการประเมินความเหมาะสม ของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระของรูปแบบ  S.D. แปลผล  
1. หลักการของรูปแบบ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
2. จุดมุง่หมายของรูปแบบ 4.90 0.28 มากท่ีสุด 
3. กลไกในการด าเนินงาน 4.90 0.23 มากท่ีสุด 
4. วิธีการด าเนินงาน 4.88 0.31 มากท่ีสุด 
5. การประเมินรูปแบบ 4.88 0.27 มากท่ีสุด 
6. เง่ือนไขความส าเร็จ 4.89 0.24 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.89 0.18 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 23 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 20 ทา่น                 
มีความคิดเห็นว่ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ด้านการบกพร่อง            
ทางสติปัญญา มีความเหมาะสมในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.89) ซ่ึงเ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วจะเหน็ได้ว่าทุกด้านมีความคิดเหน็ว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
ได้แก ่ด้านหลักการรูปแบบ ด้านจุดมุง่หมายของรูปแบบ ด้านกลไกในการด าเนินงาน ด้านเง่ือนไข
ความส าเร็จ ด้านวิธีด าเนินการ ด้านประเมินรูปแบบ โดยมีค่าเฉล่ีย ( x̄ = 4.90),( x̄ = 4.90),( x̄ = 4.90),     
( x̄ = 4.89),( x̄ = 4.88),( x̄ = 4.88) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 24 ผลการประเมินความเป็นไปได้ ของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                       
 

รายละเอียดเนือ้หาสาระของรูปแบบ  S.D. แปลผล  

1. หลักการของรูปแบบ 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
2. จุดมุง่หมายของรูปแบบ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
3. กลไกในการด าเนินงาน 4.88 0.31 มากท่ีสุด 
4. วิธีการด าเนินงาน 4.89 0.30 มากท่ีสุด 
5. การประเมินรูปแบบ 4.98 0.11 มากท่ีสุด 
6. เง่ือนไขความส าเร็จ 4.88 0.32 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.91 0.27 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 24 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบองค์กรแห่งการเ รี ยน รู้                 
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 20 ทา่น          
มีความคิดเห็นว่ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
มีความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเทา่กบั ( x̄ = 4.91) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้วจะเห็นได้ว่าทุกด้านมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการประเมินรูปแบบ        
ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านจุดมุง่หมายของรูปแบบ ด้านวิธีการด าเนินการ ด้านกลไกในการด าเนินงาน 
ด้านเง่ือนไขความส าเร็จ และโดยมีค่าเฉล่ียเทา่กับ ( x̄ = 4.98),( x̄ = 4.92),( x̄ = 4.90),( x̄ = 4.89),             
( x̄ = 4.88),( x̄ = 4.88) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 25 ผลการประเมินประโยชน ์ของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  

รายละเอียดเนือ้หาสาระของรูปแบบ  S.D. แปลผล  

1. หลักการของรูปแบบ 4.82 0.42 มากท่ีสุด 
2. จุดมุง่หมายของรูปแบบ 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
3. กลไกในการด าเนินงาน 4.84 0.38 มากท่ีสุด 
4. วิธีการด าเนินงาน 4.82 0.37 มากท่ีสุด 
5. การประเมินรูปแบบ 4.88 0.31 มากท่ีสุด 
6. เง่ือนไขความส าเร็จ 4.80 0.35 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.84 0.37 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 25 ผลการประเมินประโยชนข์องรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 20 ทา่น มีความคิดเห็น
ว่ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา                     
มีประโยชนใ์นภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเทา่กบั ( x̄ = 4.84) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านแล้วจะเห็นได้ว่าทุกด้านมีความคิดเห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
ประเมินรูปแบบ ด้านจุดมุง่หมายของรูปแบบ ด้านกลไกในการด าเนินงาน ด้านหลักการของรูปแบบ              
ด้านวิธีการด าเนินการ และด้านเง่ือนไขความส าเร็จ โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กับ ( x̄ = 4.88),( x̄ = 4.85),              
( x̄ = 4.84),( x̄ = 4.82),( x̄ = 4.82),( x̄ = 4.80) ตามล าดับ 
 ผลการประมวลความเหน็ท่ีได้จากการประชุมสนทนากลุม่ (Focus Group) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ  านวน 20 ท่าน จากแบบประเมินท่ีผู้เช่ียวชาญทุกโครงสร้างของรูปแบบมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุดซ่ึงสอดคล้องกบัการประเมิน โดยผู้เช่ียวชาญ 9 ทา่น ในเบ้ืองต้นและในการประชุม
กลุ่มสนทนาผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและขอ้สังเกตเพ่ือน  าไปปรับปรุงในรายละเอียด
ของรูปแบบให้มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ ได้มากย่ิงข้ึน 
สรุปเป็นรายด้านได้ดังน้ี 
1. ด้านหลักการของรูปแบบ 
 ด้านหลักการของรูปแบบ ข้อเสนอแนะโดยภาพรวมเห็นด้วยทุกข้อ และผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรให้ความส าคัญต่อหลักการแลกเปล่ียนความรู้ของครูและบุคลากรใน
องค์กรให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงความรู้และวิธีการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในสังคม
ปัจจุบนั โดยไมยึ่ดทฤษฏีใดเป็นตัวตั้ งควรมีการน ามาประยุกต์และปรับปรุงให้ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ
และค านึงถึงหลักการด้วยความเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตามพระราชบญัญติัการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 อยา่งละเอียดและรอบคอบ 
 จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารูปแบบของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง           
ทางสติปัญญา ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนอาศัยการบริหารตามแนวพระราชบญัญติัการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ พ.ศ.2551 ท่ีกล่าวถึงความเป็นนิติบุคคลท่ีมีความอิสระความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตามพระราชบญัญติัการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และหาก
กล่าวถึงความส าคัญของรูปแบบท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้วิจัยได้อาศัย
หลักการพัฒนาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักท่ีจะน ามาสู่การพัฒนาระดับกลุ่มและ
การพัฒนาระดับองค์กรตามล าดับรวมทั้ งหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ            
ความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่ง ให้ได้รับการพัฒนาด้วยหลักการพัฒนาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
เกิดความยัง่ยืนอยา่งเป็นระบบได้ปรับปรุงรูปแบบตามทศันะของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ไว้ 
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2. ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
 โดยภาพรวมเห็นด้วยทุกข้อ และผูท้รงคุณวุฒิมีทศันะเพ่ิมเติมว่า จุดมุง่หมายท่ีมีอยู ่2 ข้ออาจ
ไมค่รอบคลุมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญา ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอว่าควรเพ่ิมจุด มุ่งหมายของ รูปแบบในประ เด็ น                   
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร เ พ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนในองค์กรและเพ่ือพัฒนาสภาพการคิดของบุคคลในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีกระบวนการการคิดอยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการใน
การหาความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเห็นเป็นแบบแผน เห็นขั้ นตอนการพัฒนา ซ่ึงผู้วิจัย          
ได้ปรับปรุงแกไ้ขตามทศันะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. กลไกในการด าเนินงาน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิมีทศันะว่ากลไกท่ีปรากฏในร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น
และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยเฉพาะ คณะกรรมการการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้เสนอในร่างรูปแบบฯ ยงัผลให้การพัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ทศันะว่าจุดมุง่หมายของวิธีการด าเนินงานท่ีชัดเจนต้องสร้างความตะหนกั
และความต้องการพัฒนาโรงเรียนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ถึงจุดมุ่งหมายของสมรรถนะท่ีผู้วิจัย
ต้องการให้เกิดยงัไมช่ัดเจน ซ่ึงผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิดังจะเหน็ได้จาก
รูปแบบท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนได้ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิยงัได้ให้ความคิดเห็นอีกว่าในเร่ืองการสร้างขวัญและก  าลังใจเป็นแบบอยา่งท่ีดีควร
จะต้องแยกจากกนั ซ่ึงผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว  
5. การประเมินการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ทศันะว่าการประเมินน้ีไมไ่ด้เป็นการประเมินรูปแบบแต่เป็นการประเมิน
การด าเนินการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ในหัวข้อการประเมินควรระบุถึงส่ิงท่ี
ต้องการประเมิน ซ่ึงผู้วิจัยได้ปรับปรุงหัวข้อการประเมินรูปแบบเป็นการประเมินการเป็นองค์กร        
แห่งการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้นยงัมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรเป็น
การประเมินท่ีหลากหลาย เช่นสังเกต สัมภาษณ์ ดูสภาพจริง เนน้การประเมินแบบกลัยาณมิตรโดย
ให้คณะกรรมการฯมีส่วนร่วมในการประเมินและเป็นการประเมินเพ่ือมุง่สู่การพัฒนา  
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6. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ทัศนะโดยภาพรวมสนับสนุนทุกประเด็นโดยเฉพาะในประเด็นท่ี
ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้าน
การบกพร่องทางสติปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า เ ม่ือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมีแนวคิดเห็นความส าคัญของการปรับเปล่ียนองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างน้ีโรงเรียนจะ
ได้รับความนิยมมากข้ึน 
 3.3 ผลการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามชุดท่ี 2 เ พ่ือทดสอบสภาพปัจจุบนัและความ
คาดหวังท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยพัฒนาจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 สอบถามครูและผู้บริหาร
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเดิม 18 โรงเรียน จากนั้นผู้วิจัยได้
รวบรวมและวิเคราะห์ผลสภาพปัจจุบนัและความคาดหวังถึงความแตกต่างความนยัส าคัญทางสถิติ 
เพ่ือก  าหนดเป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 ระดับ คือ  
  1. กิจกรรมท่ีสถานศึกษาปฏิบติัสูงกว่าความคาดหวัง ซ่ึงมี Significant Deference 
0.001 ข้ึนไป 
  2. กิจกรรมท่ีสถานศึกษาปฏิบติัได้ตามความหวัง ซ่ึงไมมี่ Significant Deference 
  3. กิจกรรมท่ีสถานศึกษาปฏิบติัได้ต ่ากว่าความหวัง ควรได้รับการปรับปรุง ซ่ึงมี 
Significant Deference 0.005 หรือต ่ากว่า 
  4. กิจกรรมท่ีสถานศึกษาปฏิบติัได้ต ่ากว่าความหวังมากควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ซ่ึงมี Significant Deference 0.005 หรือสูงกว่า 
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 ตารางท่ี 26 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพปัจจุบนัต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  
  3.3 ผลการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กร  ระดับสภาพปัจจุบันและ         
ความคาดหวังของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 26 
ตารางท่ี 26 สภาพการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง ด้านองค์กร 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
1. ด้านองค์กร 
1.1 โครงสร้างขององค์กร 

     
  

1. โรงเรียนมีระบบท างานท่ีเปิด
โอกาสให้องคก์รยอ่ย สร้าง
วิสัยทศัน์เป้าหมายร่วมกนั พร้อม
เปิดโอกาสให้เสนองานในหนา้ท่ี
รับผิดชอบเป็นประจ าและเสนอ
วิธีการปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งจากท่ี
ปฏิบตัิอยู ่เพียงใด 

4.14 0.85 4.46 0.65 6.328** 436 0.001 

2. โรงเรียนมีการมอบหมายหน้าท่ีของ
หน่วยงานหรือบุคคลไดช้ดัเจน
พร้อมอ านาจการสั่งการของ
หน่วยงานตา่งๆ สามารถตดัสินใจ
ไดด้ าเนินการไดส้ะดวก รวดเร็ว 
ทนัทว่งที เพียงใด 

 
4.20 

 
0.80 4.48 0.68 5.736** 443 0.007 

3. โรงเรียนมีการเจรจาติดตอ่
ประสานงานกบับุคลากรใน
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือการเช่ือมโยงการปฏิบตัิงานให้
มีความง่ายสะดวก รวดเร็ว 
คลอ่งตวัส่งผลถึงการขยาย
เครือขา่ยการปฏิบตัิงานอยา่งมี
คุณภาพ เพียงใด 

4.19 0.78 4.51 0.69 6.449** 443 0.004 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง ด้านองค์กร 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
4. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจให้กบั

องคก์รยอ่ยและบุคลากรไดมี้ส่วน
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในการ
บริหารงานร่วมกนัทุกฝ่าย เพียงใด 

4.15 0.86 4.49 0.71 6.538** 431 0.005 

5. โรงเรียนไดมี้การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน
และสามารถจัดยืดหยุน่รองรับการ
ปฏิบตัิงานของเพ่ือนร่วมงาน 
ส่งผลให้งานตา่งๆ ไดด้ าเนินการ
อยา่งตอ่เน่ือง เพียงใด 

4.19 0.72 4.59 0.68 8.469** 443 0.003 

1.2 วิสัยทัศน์องค์กร        
6.  โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากร

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนร่วมกนั เพียงใด 

4.14 0.80 4.67 0.67 10.823** 442 0.005 

7. โรงเรียนไดมี้วิสัยทศัน ์ไดมี้การ
เช่ือมโยงให้เห็นเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์คา่นิยม โดยรวมของ
โรงเรียน เพียงใด 

4.20 0.76 4.66 0.65 9.605** 442 0.006 

8. ทา่นคิดวา่วิสัยทศัน์ปัจจุบนัสมควร
เปลี่ยนแปลงให้สอดคลอ้งกบั
สภาวะปัจจุบนั เพียงใด 

4.02 0.84 
 

4.57 
 

0.73 10.658** 441 0.003 

9. ทา่นคิดวา่วิสัยทศัน์ของโรงเรียนจะ
ท าประโยชน์ให้เกิดตอ่ผูเ้รียน 
เพียงใด 

4.22 0.80 4.65 0.63 9.164** 440 0.006 
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ตารางท่ี  26 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง  
ด้านองค์กร  

 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
10. ทา่นคิดวา่วิสัยทศัน์ของโรงเรียน 

สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได ้
เพียงใด 

4.23 0.70 4.64 0.67 9.199** 438 0.005 

1.3 วัฒนธรรมองค์กร        

 11. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียน 
ครู    ผูบ้ริหาร แสดงความคิดเห็น
อยา่งเปิดเผยเป็นประจ า ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองเลก็หรือเร่ืองใหญ ่
เพียงใด 

4.09 0.85 4.64 0.64 10.969** 442 0.005 

12. โรงเรียนไดรั้บการพัฒนา ไดรั้บ
การยกยอ่งในการพัฒนาผลิตส่ือ 
และจัดประชุมเร่ืองการพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสม ่าเสมอ เพียงใด 

 
4.08 

 
0.75 4.64 0.54 12.993** 443 0.006 

13. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
ในทางไลน์  ทางเวป็ไซต ์และได้
เอาความรู้ใหม่มาถา่ยทอดให้เพ่ือ
ร่วมงาน เพียงใด 

4.17 0.84 4.63 0.59 9.381** 437 0.000 

14. โรงเรียนไดมี้การมุ่งหวงัพัฒนา
ผูเ้รียนเป็นหลกัส าคญั โดยดูท่ี
เป้าหมายของเดก็ และครูมีคุณภาพ
ท่ีไดรั้บการพัฒนาการเรียนรู้ มา
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เพียงใด 

4.25 0.80 4.65 0.55 8.463** 443 0.004 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง ด้านองค์กร 

 
 
 
 
 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
15. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้

แสดงออกทางวิชาการ มีการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ผลงานท่ีเป็นเลิศของครูจนส่งผล
ให้ครูไดรั้บรางวลั และการยกยอ่ง
เชิดชูในผลงานท่ีส่งผลตอ่ผูเ้รียน 
เพียงใด 

4.23 0.85 4.65 0.56 8.658** 441 0.005 

16. โรงเรียนไดพ้ัฒนาให้ครูมีวธีิการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการ วิธีการเรียนรู้ท่ี
ย ัง่ยืน และน ามาพัฒนานักเรียน
สม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 
เพียงใด 

4.10 0.84 4.64 0.55 11.530** 443 0.004 

17. โรงเรียนไดส้่งเสริมให้มีการวจิัย
ควบคูก่บัการเรียนหรือการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน
การสอน เพียงใด 

4.14 0.78 4.75 1.98 5.910** 443 0.003 

1.4 กลยุทธ์องค์กร        
18. โรงเรียนไดจ้ัดท าสภาพแวดลอ้ม

ภายในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศ
เหมือนบา้น และเป็นแหลง่เรียนรู้
ทีเกิดขึ้นในทุกส่วนของโรงเรียน 
เพียงใด 

4.16 0.74 4.61 0.61 9.642** 436 0.005 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง ด้านองค์กร 

 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
19. โรงเรียนไดมี้การใหร้างวลัแกค่นท่ี

ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
งานดา้นการศึกษาพิเศษ ดา้นการ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยมีการ
แขง่ขนัคน้พบทางวิธีการจัดการ
เรียนการสอนเทคนิคใหม ่ๆ  เพ่ือ
ไดเ้อาความรู้มาแลกเปลี่ยนกนั 
เพียงใด 

3.98 0.82 4.54 0.64 11.596** 436 0.004 

20. โรงเรียนไดมี้การก าหนดดชันีการ
ช้ีวดัการเรียนการสอนเดก็
บกพร่องทางสติปัญญา เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานการพัฒนา
ความสามารถของเดก็เพ่ือไดรั้บ
การพัฒนาความรู้แลว้เดก็ควร
พัฒนาอยูใ่นระดบัตอ่ไปในอนาคต 
เพียงใด 

4.16 0.81 4.57 0.63 8.169** 436 0.005 

21.โรงเรียนไดป้รับส่ิงแวดลอ้ม เชน่ 
อาคาร สถานท่ีให้เหมาะสมกบัเดก็
บกพร่องทางสติปัญญาสามารถ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสอดคลอ้ง
กบัเดก็แตล่ะบุคคล เพียงใด 

4.19 0.84 4.61 0.62 10.362** 436 0.004 

22. โรงเรียนไดส้่งเสริมให้บุคลากร
เรียนรู้ร่วมกนักบัทีมงานและ
เรียนรู้ของบุคลากรท่ีเป็นตน้แบบ
มาพัฒนางาน เพียงใด  

4.10 0.80 4.62 
 

0.63 
 

 
11.144** 

 
443 0.005 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 0.66 4.58 0.51 11.144** 443 0.004 
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 จากตารางท่ี 26 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านองค์กรของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและ        
ความคาดหวัง ของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     
( x̄  = 4.14) และความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̄  = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.004 โดยพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า โรงเรียนมีระบบท  างานท่ีเปิดโอกาสให้องค์กรยอ่ย 
สร้างวิสัยทศันเ์ป้าหมายร่วมกนั พร้อมเปิดโอกาสให้เสนองานในหนา้ท่ีรับผิดชอบเป็นประจ าและ
เสนอวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจากท่ีปฏิบัติอยู่ สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.14) และความคาดหวัง             
(x̄  = 4.46) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.001 โรงเรียนมีการมอบหมายหนา้ท่ีของหนว่ยงานหรือบุคคลได้
ชัดเจนพร้อมอ านาจการสั่งการของหน่วยงานต่างๆ สามารถตัดสินใจได้ด  าเนินการได้สะดวก 
รวดเร็ว ทนัทว่งที สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.20) และความคาดหวัง (x̄  = 4.48) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.007 
โรงเรียนมีการเจรจาติดต่อประสานงานกบับุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการ
เช่ือมโยงการปฏิบัติงานให้มีความง่ายสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวส่งผลถึงการขยายเครือข่ายกา ร
ปฏิบัติ ง านอย่าง มีคุณภาพ สภาพปัจจุบัน ( x̄  = 4.19)  และความคาดหวัง  ( x̄  = 4 .51)  มีค่ า                  
Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนมีการกระจายอ านาจให้ก ับองค์กรยอ่ยและบุคลากรได้มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจในการบริหารงานร่วมกันทุกฝ่าย สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.15) และความคาดหวัง               
(x̄  = 4.49) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้มีการก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจนและสามารถจัดยืดหยุ่นรองรับการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลให้งานต่างๆ                   
ได้ด  าเนินการอย่างต่อเน่ือง สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.19) และความคาดหวัง  (x̄  = 4.59) มีค่า                
Sig.(2-tailed) 0.003 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
ก  าหนดวิสัยทศันข์องโรงเรียนร่วมกนั สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.14) และความคาดหวัง (x̄  = 4.67) มีค่า 
Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้มีวิสัยทศัน ์ได้มีการเช่ือมโยงให้เห็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ค่านิยม 
โดยรวมของโรงเรียน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.20) และความคาดหวัง (x̄  = 4.66) มีค่า Sig.(2-tailed) 
0.006 วิสัยทัศน์ปัจจุบันสมควรเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน สภาพปัจจุบนั                   
(x̄  = 4.02) และความคาดหวัง (x̄  = 4.57) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.003 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะท  า
ประโยชน์ให้เกิดต่อผู้เ รียน สภาพปัจจุบัน ( x̄  = 4.22)  และความคาดหวัง  ( x̄  = 4.65)  มีค่า                       
Sig.(2-tailed) 0.006 วิสัยทศันข์องโรงเรียน สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.23) 
และความคาดหวัง  (x̄  = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู     
ผู้บริหาร แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่                 
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.09) และความคาดหวัง (x̄  = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้รับ   
การพัฒนา ได้รับการยกยอ่งในการพัฒนาผลิตส่ือ และจัดประชุมเร่ืองการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
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งานให้มีประสิทธิภาพสม ่าเสมอ สภาพปัจจุบัน ( x̄  = 4.08) และความคาดหวัง  (x̄  = 4.64)                      
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่าก ับ 0.006 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกนั
ในทางไลน ์ ทางเว็ปไซต์ และได้เอาความรู้ใหมม่าถา่ยทอดให้เพ่ือร่วมงาน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.17) 
และความคาดหวัง (x̄  = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.000 โรงเรียนได้มีการมุง่หวังพัฒนาผู้เรียนเป็น
หลักส าคัญ โดยดูท่ีเป้าหมายของเดก็ และครูมีคุณภาพท่ีได้รับการพฒันาการเรียนรู้ มาสนบัสนุนการ
เรียนการสอน ปัจจุบนั (x̄  = 4.25) และความคาดหวัง (x̄  = 4.65) มีค่า Sig.(2-tailed)  0.004โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูได้แสดงออกทางวิชาการ มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผลงานท่ีเป็นเลิศของครู
จนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล และการยกย่องเชิดชูในผลงานท่ีส่งผลต่อผู้เ รียน สภาพปัจจุบนั                 
(x̄  = 4.23) และความคาดหวงั ( x̄  = 4.65) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้พัฒนาให้ครูมีวิธีการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการ วิธีการเรียนรู้ท่ียัง่ยืน และน ามาพัฒนานักเรียนสม ่าเสมอ สอดคล้องกบัผู้เรียน 
สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.10) และความคาดหวัง (x̄  = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียน                  
ได้ส่งเสริมให้มีการวิจัยควบคู่กบัการเรียนหรือการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน  ามาพัฒนาการเรียนการ
สอน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.14) และความคาดหวัง (x̄  = 4.75) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.003 โรงเรียน      
ได้จัดท  าสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเหมือนบา้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ทีเกิ ดข้ึนใน
ทุกส่วนของโรงเรียน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.16) และความคาดหวัง (x̄  = 4.61) มีค่า Sig.(2-tailed) 
0.005 โรงเรียนได้มีการให้รางวัลแกค่นท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีการแข่งขันค้นพบทางวิธีการจัดการเรียนการสอนเทคนิคใหม ่
ๆ เพ่ือได้เอาความรู้มาแลกเปล่ียนกนั สภาพปัจจุบบนั (x̄  = 3.98) และความคาดหวัง (x̄  = 4.54) มีค่า        
Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนได้มีการก  าหนดดัชนีการช้ีวัดการเรียนการสอนเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา เพ่ือก  าหนดมาตรฐานการพฒันาความสามารถของเด็กเพ่ือได้รับการพัฒนาความรู้แล้วเดก็
ควรพัฒนาอยูใ่นระดับต่อไปในอนาต สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.16) และความคาดหวัง (x̄  = 4.57) มีค่า 
Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้ปรับส่ิงแวดล้อม เช่น อาคาร สถานท่ีให้เหมาะสมกบัเด็กบกพร่อง
ทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีความสอดคลอ้งกบัเด็กแต่ละบุคคล สภาพปัจจุบนั ( x̄  = 4.19) 
และความคาดหวัง (x̄  = 4.16) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้
ร่วมกนักบัทีมงานและเรียนรู้ของบุคลากรท่ีเป็นต้นแบบมาพัฒนางาน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.10) และ 
(x̄  = 4.62) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 
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 3.4 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงั 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น  าของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 27 

ตารางท่ี 27 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง ด้านภาวะผู้น  า 

 
 
 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
2. ด้านภาวะผู้น า 
2.2 การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

     
                

1. ทา่นคิดวา่ผูบ้ริหารไดค้ิดวิธีการ
ท างานใหม่ๆ อยูเ่สมอในการบริหาร
โรงเรียน เพียงใด 

4.21 0.74 4.71 1.96 5.042** 440 0.005 

2. ทา่นคิดวา่ผูบ้ริหารทา้ทายให้
บุคลากรไดป้รับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานใหม่ๆ เพียงใด 

4.22 0.74 4.58 0.64 7.964** 440 0.004 

3. ทา่นคิดวา่ผูบ้ริหารมีความกลา้และ
สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ได้
อยา่งสร้างสรรค ์เพียงใด 

4.08 0.80 4.60 0.60 10.981** 440 0.000 

4. ทา่นคิดวา่ผูบ้ริหาร มีความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบตัิการ
เรียนรู้ ดา้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
คุณภาพครู และคุณภาพหลกัสูตร
การเรียนการสอน เพียงใด 

4.21 0.76 4.64 0.59 9.416** 440 0.005 

5. ทา่นคิดวา่ผูบ้ริหารมีความสามารถ
โน้ม   น้าวจูงใจให้บุคลากรท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ และได้
ท างานท่ีมอบหมายดีเกินคาดจน
ส่งผลดีตอ่งาน เพียงใด 

4.17 0.76 4.67 0.57 11.338** 440 0.003 
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง ด้านภาวะผู้น  า                         

 
 จากตารางท่ี 27 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น  าของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและ        
ความคาดหวัง ของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     
(x̄  = 4.15) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄  = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.003 
โดยพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้บริหารได้คิดวิธีการท  างานใหม่ๆ  ในการบริหารโรงเรียน     
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.21) และความคาดหวัง (x̄  = 4.71) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 ผู้บริหารทา้ทายให้บุคลากร
ได้ปรับเปล่ียนวิธีการท  างานใหม่ๆ  สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.22) และความคาดหวัง (x̄  = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 
0.004 ผู้บริหารมีความกล้าและสามารถแกปั้ญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ สภาพปัจจุบนั      
(x̄  = 4.08) และความคาดหวัง (x̄  = 4.60) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.000 ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบติัการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพหลักสูตรการเรียน
การสอน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.21) และความคาดหวัง (x̄  = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 ผู้บริหาร
มีความสามารถโน้มน้าวจูงใจให้บุคลากรท  างานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และได้ท  างานท่ี
มอบหมายดีเกินคาดจนส่งผลดีต่องาน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.17) และความคาดหวัง (x̄  = 4.67) มีค่า 
Sig.(2-tailed) 0.003 ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีนา่ยกยอ่ง เชิดชูในด้านการบริหารท่ีดีส่งผลให้โรงเ รียน
ได้รับความดีความชอบ และเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนถือได้ว่า

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
6. ทา่นคิดวา่ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีน่า
ยกยอ่ง เชิดชูในดา้นการบริหารท่ีดี
ส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บความดี
ความชอบ และเป็นท่ียอมรับของ
ผูป้กครอง ชุมชน และผูมี้ส่วน
เกี่ยวขอ้ง จนถือไดว้า่เป็นตน้แบบท่ี
ดีดา้นความมีคุณธรรมจริยธรรม 
กลา้หาญ ความอดทน และความ
แน่วแน่เดด็เดี่ยว เพียงใด 

4.15 0.72 4.64 0.61 11.013** 443 0.004 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 0.72 4.63 0.65 10.727** 443 0.003 
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เป็นต้นแบบท่ีดีด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และความแนว่แนเ่ด็ดเด่ียว 
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.15) และความคาดหวัง (x̄  = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 
 

 3.5 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งกรเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง 
องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา                    
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 28 
ตารางท่ี  28 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง                   
ด้านการเรียนรู้ 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
3. ด้านการเรียนรู้ 
3.1 ระดับการเรียนรู้ 

     
  

1. โรงเรียนไดส้่งเสริมใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนไดรั้บการพฒันาตนเอง
อยา่งรอบดา้น และให้ตื่นตวัตอ่
สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคกระแส
การเปลี่ยนแปลงให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ เพียงใด 

4.20 0.66 4.64 0.62 10.476** 442 0.005 

2. โรงเรียนไดใ้ห้ความส าคญักบั
บุคลากรทุกคนให้มีโอกาสแสดง
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
ของตนเอง และให้ความส าคญัการ
เรียนรู้ระดบับุคคลเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ในระดบัตอ่ไป เพียงใด 

4.17 0.70 4.67 0.57 11.809** 443 0.004 

3. โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้บุคคลได้
แสดงออกความสามารถในท่ี
สาธารณะชนในเวทีการประชุม
ทางวิชาการ และน าความรู้ของแต่
ละบุคคลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั เพียงใด 

4.12 0.74 4.60 0.61 10.735** 443 0.005 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง         
ด้านการเรียนรู้ 

 
 
 

รายการ 
ระดับสภาพ
ปัจจุบัน 

ระดับความ
คาดหวัง t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
4. โรงเรียนไดจ้ัดให้มีการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดการ

น าความรู้ท่ีแสดงออกทางเอกสาร

ต ารา เวปไซต ์วีซีดี เพ่ือบูรณาการ

การเรียนรู้ของบุคคล และการ

เรียนรู้ของบุคคลการเรียนรู้ระดบั

ทีมงานเขา้ดว้ยกนั เพียงใด 

4.10 0.79 4.59 0.54 10.991** 443 0.005 

5. โรงเรียนไดส้่งเสริมใหมี้การน า

บุคลากรท่ีมีความรู้หลากหลาย

สาขาวิชาการมาบูรณาการดว้ยการ

สร้างเครือขา่ยทีมงาน เพ่ือมา

เช่ือมโยงการเรียนรู้ร่วมกบั 

เพียงใด 

4.14 0.76 4.60 0.53 10.728** 443 0.005 

3.2 ประเภทการเรียนรู้        

6. โรงเรียนไดส้นับสนุนให้บุคลากร
น าเอาประสบการณ์ท่ีจัดการเรียน
การสอนไดป้ระสบความส าเร็จ
และกอ่ให้เกิดผลดีแกเ่ดก็บกพร่อง
ทางสติปัญญามาประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสม เพียงใด 

4.16 0.73 4.63 0.52 11.258** 443 0.004 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง          
ด้านการเรียนรู้ 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
7. โรงเรียนไดมี้การจัดท าแผนระยะ

สั้น แผนระยะยาว ในการบริหาร
จัดการเรียน  การสอนให้กบัเดก็
บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกนักบั
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
เพียงใด 

4.30 0.75 4.64 0.53 8.208** 443 0.001 

8. โรงเรียนและบุคลากรไดค้ิดคน้หา
รูปแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีทนัสมัย
และหลากหลาย เทคนิควิธีการ
แสวงหาความรู้ จากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมาประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเพียงใด 

4.15 0.72 4.59 0.54 10.241** 443 0.005 

9. โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากร
น าประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้จาก
การท างานมาใชใ้นการปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
เพียงใด 

4.16 0.74 4.58 0.55 9.584** 443 0.005 

10. โรงเรียนไดจ้ัดใหมี้วิทยากร
ภายนอกท่ีเช่ียวชาญความรู้
ทางดา้นการจัดการศึกษาส าหรับ
เดก็บกพร่องทางสติปัญญา มาเป็น
ผูนิ้เทศช้ีแนะแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการศึกษา 
เพียงใด 

4.62 0.53 4.14 0.81 10.395** 443 0.005 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง         
ด้านการเรียนรู้ 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
3.3 วินัยในการเรียนรู้        
11. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียน

ตระหนักคิดตระหนักรู้คุณคา่การ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบุคคลรอบรู้และสามารถ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศได ้
เพียงใด 

4.10 0.78 4.65 0.52 12.697** 443 0.004 

12. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดมี้
การพัฒนาแบบแผนความคิดส่วน
ตนดว้ยการเอาใจใส่ มุ่งมั่น ให้
อุดมการณ์ แนวคิดของตนไปสู่
การพัฒนางานของโรงเรียนได้
อยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของโรงเรียน เพียงใด 

4.07 0.83 4.63 0.55 11.696** 443 0.004 

13. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดมี้
ความคิดนอกกรอบ ออกแบบงาน
ให้ทนัสมัยท่ีนวตักรรมใหม่ๆ  แลว้
น ามาพัฒนางานโรงเรียนอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพียงใด 

4.01 0.81 4.57 0.67 10.965** 436 0.004 

14. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนได้
น าวิสัยทศัน์ท่ีมีอยูก่บัการ
พัฒนาการจัดการศึกษาเดก็
บกพร่องทางสติปัญญาให้มี
แนวคิดใหม่ๆ โดยยึดการบูรณา
การวิสัยทศัน์ร่วมกนัของโรงเรียน 

4.09 0.78 4.57 0.64 9.824** 437 0.004 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง         
ด้านการเรียนรู้ 

 
 จากตารางท่ี 28 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและ        
ความคาดหวัง ของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     
(x̄  = 4.15) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄  = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.003 
โดยพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ตนเองอยา่งรอบด้าน และให้ต่ืนตัวต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคกระแสการเปล่ียนแปลงให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.20) และความคาดหวัง (x̄  = 4.64) มีค่า Sig.(2-tailed) 
0.005 โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกบับุคลากรทุกคนให้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
ของตนเอง และให้ความส าคัญการเรียนรู้ระดับบุคคลเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับต่อไป          
สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.17) และความคาดหวัง (x̄  = 4.67) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนได้            
เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกความสามารถในท่ีสาธารณะชนในเวทีการประชุมทางวิชาการ 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบัน 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
15. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียน

ไดท้ างานร่วมกนัเป็นทีมงานจน
งานประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคเ์ดียวกนัเกิดความ
ภาคภูมิใจงานร่วมกนักบัผลงาน 
เพียงใด 

4.14 0.76 4.58 0.65 
 

9.078** 
 

437 0.004 

16. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียน
ไดพ้ัฒนาตนเองให้เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานอยา่งดีมี
คุณภาพจนกระทัง่งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพียงใด 

4.12 0.72 4.62 0.60 11.104** 436 0.009 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.63 4.61 0.47 13.011** 443 0.004 
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และน าความรู้ของแต่ละบุคคลแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.12) และ              
ความคาดหวัง (x̄  = 4.60) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ จัดการน าความรู้ท่ีแสดงออกทางเอกสารต ารา เวปไซต์ วีซีดี เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้ของ
บุคคล และการเรียนรู้ของบุคคลการเรียนรู้ระดับทีมงานเข้าด้วยกนั สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.10) และ
ความคาดหวัง    (x̄  = 4.59) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการน าบุคลากร             
ท่ีมีความรู้หลากหลายสาขาวิชาการมาบูรณาการด้วยการสร้างเครือข่ายทีมงาน เพ่ือมาเช่ือมโยง       
การเรียนรู้ร่วมกบั สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.14) และความคาดหวงั (x̄  = 4.60) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 
โรงเรียนได้สนบัสนุนให้บุคลากรน าเอาประสบการณ์ท่ีจัดการเรียนการสอนได้ประสบความส าเร็จ
และก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กบกพร่องทางสติปัญญามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสม สภาพปัจจุบัน                
(x̄  = 4.16) และความคาดหวัง (x̄  = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนได้มีการจัดท  าแผนระยะ
สั้น แผนระยะยาว ในการบริหารจัดการเรียน  การสอนให้กบัเด็กบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกนักบั
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน สภาพปัจจุบัน ( x̄  = 4.30)  และความคาดหวัง ( x̄  = 4.64)  มีค่า             
Sig.(2-tailed) 0.001 โรงเรียนและบุคลากรได้คิดค้นหารูปแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย เทคนิควิธีการแสวงหาความรู้ จากภายในและภายนอกโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.15) และความคาดหวัง (x̄  = 4.59)                
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรน าประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้จากการ
ท  างานมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.16) และ       
ความคาดหวัง (x̄  = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้จัดให้มีวิทยากรภายนอกท่ีเช่ียวชาญ
ความรู้ทางด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญามาเป็นผู้นิเทศช้ีแนะแนวทางใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการศึกษา สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.62) และความคาดหวัง (x̄  = 4.14)             
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 บุคลากรในโรงเรียนตระหนกัคิดตระหนกัรู้คุณค่าการแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลรอบรู้และสามารถพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศได้ สภาพปัจจุบนั         
(x̄  = 4.10) และความคาดหวัง (x̄  = 4.65) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004บุคลากรในโรงเรียนได้มีการ
พัฒนาแบบแผนความคิดส่วนตนด้วยการเอาใจใส่ มุ่งมั่น ให้อุดมการณ์ แนวคิดของตนไปสู่การ
พัฒนางานของโรงเรียนได้อยา่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.07) 
และความคาดหวัง (x̄  = 4.63) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรียนได้มีความคิดนอกกรอบ 
ออกแบบงานให้ทนัสมยัท่ีนวัตกรรมใหม่ๆ       แล้วน  ามาพัฒนางานโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง สภาพ
ปัจจุบนั (x̄  = 4.01) และความคาดหวัง (x̄  = 4.57) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรียนได้
น  าวิสัยทัศน์ท่ีมีอยู่กบัการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กบกพร่องทางสติปัญญาให้มีแนวคิดใหม่ๆ       
โดยยึดการบูรณาการวิสัยทศันร่์วมกันของโรงเรียน สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.09) และความคาดหวัง     
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(x̄  = 4.57) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรียนได้ท  างานร่วมกันเป็นทีมงานจนงาน
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เดียวกนัเกิดความภาคภูมิใจงานร่วมกนักบัผลงาน สภาพปัจจุบนั 
(x̄  = 4.14) และความคาดหวัง (x̄  = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท  างานอยา่งดีมีคุณภาพจนกระทัง่งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.12) และความคาดหวัง (x̄  = 4.62) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.009 
 

 3.6 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง 
องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา          
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 29 
ตารางท่ี  29 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง                    
ด้านการจัดการความรู้ 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
4. ด้านการจัดการความรู้ 
4.1 การแสวงหาความรู้ 

    
   

1. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียน
ไดรั้บการสนับส่งเสริมให้มีการ
แสวงหาความรู้จากบุคลากรใน
โรงเรียนแตล่ะบุคคลท่ีมีความรู้
ในดา้นศาสตร์ตา่งๆ ภายใน
โรงเรียน เพียงใด 

4.05 0.76 4.61 0.61 11.948** 443 0.004 

2. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียน
ไดรั้บการส่งเสริมให้มีการ
แสวงหาความรู้จากบุคลากร
ภายนอกท่ีมีความรอบรู้ในดา้น
ศาสตร์ตา่งๆ ภายนอกโรงเรียน 
เพียงใด 

4.06 0.80 4.60 0.61 11.200** 443 0.004 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง          
ด้านการจัดการความรู้ 

 
 
 
 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
3. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนได้

ไปแสวงหาความรู้โดยการอบรม 
ศึกษาดูงาน ทศันศึกษา 
ประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุม
เชิงปฏิบตัิการ เอกสาร ต าราทาง
วิชาการ ทางเวปไซต ์ตา่งๆ ท่ี
เป็นการแสวงหาความรู้ท่ี
หลากหลาย เพียงใด 

4.23 0.73 4.63 0.58 8.904** 439 0.005 

4. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียน
ไดรั้บการส่งเสริมให้ไดเ้ขา้รับ
การพัฒนาทางดา้นความรู้
การศึกษาพิเศษ และการน า
นวตักรรมใหม่  ๆมาสนับสนุน
จัดการศึกษาให้พัฒนามากขึ้น 
เพียงใด 

4.12 0.80 4.62 0.59 10.760** 442 0.005 

5. ทา่นคิดวา่บุคลากร เม่ือไดรั้บ
มอบหมายภารกิจงานท่ีส าคญั
แลว้ไดไ้ปศึกษาหาความรู้มา
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานให้
ประสบความส าเร็จในภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายเพียงใด 

4.08 0.82 4.65 0.59 11.937** 441 0.004 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง         
ด้านการจัดการความรู้ 

 
 
 
 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
4.2 การสร้างความรู้        
6. โรงเรียนไดจ้ัดท าระบบคลงั

ความรู้ โดยการจัดระบบ

อิเลคทรอนิคส์เขา้มาใชบ้ริหาร

จัดการและน าความรู้ใหม่ๆ ท่ีจ า

เป็นมาพัฒนาครูอยูเ่สมอและ

ตอ่เน่ือง เพียงใด 

4.04 0.86 4.60 0.63 11.478** 443 0.004 

7. โรงเรียนไดจ้ัดท าระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการสืบคน้หา
ขอ้มูลท่ีได ้ สังเคราะห์มา
รวบรวมให้เป็นระบบระเบียบ
หมว ดหมู่สะดวกง่ายตอ่การ
น าไปใชง้าน เพียงใด 

4.04 0.80 4.57 0.66 11.031** 443 0.005 

8. ทา่นคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนได้

น าความรู้ท่ีตนเองแสวงหา

ความรู้พัฒนาความรู้มาเป็น

องคก์รความรู้ใหม่ดว้ยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัผูรู้้ในดา้น

ตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

4.12 0.74 4.57 0.67 9.310** 443 0.005 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง         
ด้านการจัดการความรู้ 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
9. โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ไดส้ร้างความรู้ใหม่ดว้ยการ

พัฒนาตอ่ยอดจากองคค์วามรู้

จากตนเองและบุคคลอื่น และ

จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ท่ี

หลากหลาย เพียงใด 

4.13 0.79 4.56 0.66 8.913** 443 0.005 

4.3 การจัดเก็บความรู้        
10. โรงเรียนไดน้ าความรู้ใหม่ๆ  มา

จัดท าเป็นคลงัความรู้และจัดท า
เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนไดน้ าสืบ
คน้หาเพ่ือน าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นระบบและ
ง่ายตอ่การคน้หา เพียงใด 

4.06 0.84 4.54 0.66 9.328** 442 0.004 

11. โรงเรียนไดน้ าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมัยมาชว่ยในการจัดเกบ็
ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัและ
สามารถสืบคน้ควา้หาไดง้่าย 
เพียงใด 

4.11 0.75 4.55  0.67 9.544** 443 0.005 

12. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริม
สนับสนุนให้จัดการน าเสนอ
ความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดม้าจาก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มาจัดเกบ็เป็นคลงัความรู้ไวอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง เพียงใด 

4.01 0.86 4.61 0.60 12.058** 427 0.006 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.69 4.59 0.54 12.499** 443 0.005 
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 จากตารางท่ี 29 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน
และความคาดหวัง ของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     
(x̄  = 4.07) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄  = 4.59) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 
โดยพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า บุคลากรในโรงเรียนได้รับการสนบัส่งเสริมให้มีการแสวงหา
ความรู้จากบุคลากรในโรงเรียนแต่ละบุคคลท่ีมีความรู้ในด้านศ าสตร์ต่างๆ ภายในโรงเรียน           
สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.05) และความคาดหวัง (x̄  = 4.61) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากร                 
ในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้จากบุคลากรภายนอกท่ีมีความรอบรู้                
ในด้านศาสตร์ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.06) และความคาดหวัง (x̄  = 4.60)         
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 บุคลากรในโรงเรียนได้ไปแสวงหาความรู้โดยการอบรม ศึกษาดูงาน ทศัน
ศึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ เอกสาร ต าราทางวิชาการ ทางเวปไซต์ ต่างๆ     
ท่ีเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.23) และความคาดหวัง (x̄  = 4.63)         
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 บุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการพัฒนาทาง             
ด้านความรู้การศึกษาพิเศษ และการน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาสนบัสนุนจัดการศึกษาให้พัฒนามากข้ึน                
สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.12) และความคาดหวัง (x̄  = 4.62) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 บุคลากร               
เ ม่ือได้รับมอบหมายภารกิจงานท่ีส าคัญแล้วได้ไปศึกษาหาความรู้มาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานให้
ประสบความส าเร็จในภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.08) และความคาดหวัง           
(x̄  = 4.65) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนได้จัดท  าระบบคลังความรู้ โดยการจัดระบบ
อิเลคทรอนิคส์เขา้มาใช้บริหารจดัการและน าความรู้ใหม่ๆ  ท่ีจ  าเป็นมาพัฒนาครูอยูเ่สมอและต่อเน่ือง  
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.04) และความคาดหวัง (x̄  = 4.60) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนได้จัดท  า
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้นหาข้อมูลท่ีได้  สังเคราะห์มารวบรวมให้เป็นระบบระเบียบหมว 
ดหมู่สะดวกง่ายต่อการน าไปใช้งาน สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.04) และความคาดหวัง (x̄  = 4.57)              
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 บุคลากรในโรงเรียนได้น  าความรู้ท่ีตนเองแสวงหาความรู้พัฒนาความรู้      
มา เ ป็นองค์กรความรู้ใหม่ด้วยการแลก เปล่ียนเรียนรู้กับผู้ รู้ในด้านต่ างๆ อย่า งสม  ่าเสมอ                   
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.12) และความคาดหวัง (x̄  = 4.57) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได้สร้างความรู้ใหมด่้วยการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้จากตนเองและบุคคล
อ่ืน และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.13) และความคาดหวงั (x̄  = 4.56)    
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้น  าความรู้ใหม่ๆ  มาจัดท  าเป็นคลังความรู้และจัดท  าเป็นระบบ
เพ่ือให้ทุกคนได้น  าสืบค้นหาเพ่ือน  าไปใช้ให้เกิดประโยชนไ์ด้อยา่งเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา         
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.06) และความคาดหวัง (x̄  = 4.54) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.004 โรงเรียนได้น  า
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เทคโนโลยีท่ีทนัสมัยมาช่วยในการจัดเกบ็ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัและสามารถสืบค้นคว้าหาได้ง่าย 
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.11) และความคาดหวัง (x̄  = 4.55) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้           
มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้จัดการน าเสนอความรู้ใหม่ๆ  ท่ีได้มาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มาจัดเกบ็เป็นคลังความรู้ไว้อยา่งต่อเน่ือง สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.01) และความคาดหวัง (x̄  = 4.61)     
มีค่า Sig.(2-tailed) 0.006 
 

 3.7 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง 
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางส ติปัญญา                
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 30 
 

ตารางท่ี  30 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง                    
ด้านเทคโนโลยี 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
5. ด้านเทคโนโลยี 
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

    
   

1. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมให้
บุคลากรไดอ้บรมพัฒนา ศึกษาดู
งาน การใชเ้ทคโนโลยีเกี่ยวกบั
การศึกษาพิเศษ และสามารถ
น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การเรียนรู้ เพียงใดขอขอบคุณ  
เป็นอยา่งสูง เพียงใด  

4.14 0.80 4.68 0.58 11.317** 427 0.005 

2. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรจัด
ประกวดแขง่ขนัการคิดคน้
นวตักรรมดา้นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือน ามาเป็นตน้แบบ
และแบง่ปันแลกเปลี่ยนควรใช้
เทคโนโลยีร่วมกนั เพียงใด 

4.05 0.86 4.61 0.64 10.834** 427 0.005 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง                
ด้านเทคโนโลยี 

 
 

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
5. ด้านเทคโนโลยี 
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

    
   

1. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมให้
บุคลากรไดอ้บรมพัฒนา ศึกษาดู
งาน การใชเ้ทคโนโลยีเกี่ยวกบั
การศึกษาพิเศษ และสามารถ
น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การเรียนรู้ เพียงใดขอขอบคุณ  
เป็นอยา่งสูง เพียงใด  

4.14 0.80 4.68 0.58 11.317** 427 0.005 

2. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรจัด
ประกวดแขง่ขนัการคิดคน้
นวตักรรมดา้นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือน ามาเป็นตน้แบบ
และแบง่ปันแลกเปลี่ยนควรใช้
เทคโนโลยีร่วมกนั เพียงใด 

4.05 0.86 4.61 0.64 10.834** 427 0.005 

3. โรงเรียนไดส้่งเสริมใหบุ้คลากร
พัฒนาเทคโนโลยีดว้ยการศึกษา
พิเศษให้มีความทนัสมัยสามารถ
น ามาใชใ้นการปฏิบตัิงานไดก้อ่
เกิดประโยชน์ เพียงใด 

4.12 0.82 4.64 0.62 10.754** 427 0.006 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง                
ด้านเทคโนโลยี 

 
 จากตารางท่ี 30 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและ         
ความคาดหวัง ของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก                     
(x̄  = 4.02) และความคาดหวังในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄  = 4.58) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 
โดยพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน 
การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษ และสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัด     
การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ เพียงใดขอขอบคุณ  เป็นอยา่งสูง  สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.14) และ
ความคาดหวัง (x̄  = 4.68) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรจัดประกวดแข่งขันการคิดคน้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมยัใหม ่เพ่ือน  ามาเป็นต้นแบบและ
แบ่งปันแลกเปล่ียนควรใช้เทคโนโลยีร่วมกัน  สภาพปัจจุบัน (x̄  = 4.05) และความคาดหวัง                 
(x̄  = 4.61) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการศึกษา

รายการ 
ระดับ 

สภาพปัจจุบนั 

ระดับ 
ความคาดหวงั t df 

Sig. 
(2-tailed) 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
4. โรงเรียนไดมี้การน าความรู้

เกี่ยวกบัเทคโนโลยีท่ีไดเ้รียนรู้มา
พัฒนางานสร้างแหลง่เรียนรู้
ใหม่ๆ แกผู่เ้รียนอยา่งตอ่เน่ือง 
เพียงใด 

4.02 0.84 4.57 0.66 
 

10.793** 
 

443 0.006 

5. โรงเรียนไดมี้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีร่วมกนัพัฒนาใหมี้
ความทนัสมัยและเป็นระบบมา
ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในดา้นการ
ส่ือสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารงานของโรงเรียนใหผู้ ้
มีส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ เพียงใด 

4.14 0.83 4.59 0.66 8.982** 443 0.005 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.85 4.58 0.67 11.555** 443 0.005 
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พิเศษให้มีความทันสมัยสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้กอ่เกิดประโยชน์ สภาพปัจจุบนั           
(x̄  = 4.12) และความคาดหวัง (x̄  = 4.64)    มีค่า Sig.(2-tailed) 0.006 โรงเรียนได้มีการน าความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีได้เ รียนรู้มาพัฒนางานสร้างแหล่งเรียนรู้ให ม่ๆ แก่ผู้เ รียนอย่างต่อเน่ือง         
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.02) และความคาดหวัง (x̄  = 4.57) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.006 โรงเรียนได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีร่วมกนัพัฒนาให้มีความทันสมยัและเป็นระบบมาใช้ ให้เป็นประโยชน์    
ในด้านการส่ือสารการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารงานของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 
สภาพปัจจุบนั (x̄  = 4.14) และความคาดหวัง (x̄  = 4.59) มีค่า Sig.(2-tailed) 0.005 
 

3.8 รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 3 ระดับ คือ  
1. กิจกรรมที่สถานศึกษาได้ปฏิบัติสอดคล้องกับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก ่ 

 1. มีระบบท  างานท่ีเปิดโอกาสให้องค์กรยอ่ย สร้างวิสัยทศันเ์ป้าหมายร่วมกนั  

 2. ผู้บริหารมีความกล้าและสามารถแกปั้ญหาความขัดแยง้ได้อยา่งสร้างสรรค์  

 3. ต้องมีการส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในทางไลน ์ ทางเวปไซด์และ

ได้เอาความรู้ใหมม่าถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงาน 

 4. ต้องจัดแผนระยะสั้น แผนระยะยาวในการบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

กบับุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

2. กิจกรรมที่สถานศึกษาสมควรได้มีการปรับปรุงพฒันายิ่งขึ้น ได้แก ่ 

 1. มีการก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรไว้อยา่งชัดเจน  

 2. มีวิสัยทศันท่ี์สามารถเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัสภาวะปัจจุบนั  

 3. มีการก  าหนดัชนีการช้ีวัดการเรียนการสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือ

ก  าหนดมาตรฐานการพัฒนาความสามารถของเด็ก  

  4. มีการเจรจาติดต่อประสานงานบุคลากรในโรงเรียนกบัหนว่ยงานภายนอก  
  5. มีการมุง่พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  6. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
  7. มีการให้รางวัลแกค่นท่ีประสบความส าเร็จท่ีค้นพบวิธีการจัดเทคนิคใหมก่าร
จัดการเรียนการสอน 
  8. ปรับส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ีให้มีความสอดคล้องกบัเด็กแต่ละบุคคล 
  9. สนบัสนุนให้บุคลากรน าเอาเอกประสบการณ์ ความส าเร็จในการเรียนการสอนมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 



179 

 

  10. เปิดโอกาสให้บุคลากรน าประสบการณ์การท  างานปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
  11. จัดให้มีวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นผู้นอเทศการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
  12. บุคลากรตระหนกัรู้คุณค่าการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  13. บุคลากรได้ยึดการบูรณาการวิสัยทศันร่์วมกนัของโรงเรียน 
  14. บุคลากรท  างานร่วมกนัเป็นทีมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกนั  
  15. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากบุคลากรภายนอกในศาสตร์ต่างๆ 
  16. บุคลากรได้แสวงหาความรู้โดยการอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาก ารศึกษา 
ประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ต าราทางวิชาการ เวปไซต์ต่างๆท่ีเป็นการแสวงหา
ความรู้ท่ีหลากหลาย 
  17. บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้มาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
  18. จัดท  าระบบคลังความรู้ โดยใช้ระบบอิเลคทรอนิคส์เข้ามาบริหารจัดการและน า
ความรู้ใหม่ๆ ท่ีจ  าเป็นมาพัฒนาครูเสมอและต่อเน่ือง  
  19. น  าความรู้ใหม่ๆ มาจัดท  าเป็นคลังความรู้และจัดท  าเป็นระบบเพ่ือให้ทุกคน
สามารถสืบค้นหาเพ่ือน  าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  20. ต้องมีการกระจายอ านาจให้กบัองค์กรยอ่ยและบุคลากรได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 
  21. ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก  าหนด
วิสัยทศันข์องโรงเรียนร่วมกนั 
  22. ต้องมีวิสัยทศันข์องโรงเรียนท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ดีข้ึน 
  23. ต้องเปิดโอกาสใหน้กัเรียน ครู ผู้บริหารแสดงความคิดเหน็อยา่งเปิดเผยเป็นประจ า 
  24. ต้องให้ครูได้แสดงออกทางวิชาการและแสดงผลงานท่ีเป็นเลิศจนได้รับรางวัล  
  25. ต้องพัฒนาให้ครู เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ียัง่ยืนเพ่ือน  ามาพัฒนานกัเรียนอยา่งสม  ่าเสมอ 
  26. ต้องจัดท  าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเหมือนบา้นและเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ในทุกส่วนของ โรงเรียน 
  27. ต้องส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้กบัทีมงานและเรียนรู้ของบุคลากรท่ีเป็นต้นแบบมาพัฒนางาน 
  28. ผู้บริหารต้องคิดวิธการท  างานใหม่ๆ อยูเ่สมอในการบริหารโรงเรียน 
  29. ผู้บริหารต้องทา้ทายให้บุคลากรได้ปรับเปล่ียนวิธีการท  างานใหม่ๆ  
  30. ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน 
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  31. ผู้บริหารต้องมีความสามารถโน้มน้าวจูง ใจให้บุคลากรท  างานท่ี ได้ รับ
มอบหมายได้จนส าเร็จและได้ท  างานท่ีมอบหมายดีเกินคาดจนส่งผลดีต่องาน  
  32. ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลท่ีนา่ยกยอ่งเชิดชูในด้านการบริหารท่ีดีเป็นต้นแบบท่ีดี
ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และความแนว่แนเ่ด็ดเด่ียว 
  33. ต้องส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอยา่งรอบด้าน และ
ให้ต่ืนตัวต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  34. ต้องให้ความส าคัญกบับุคลากรทุกคนให้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพของตนเองเป็นการให้ความส าคัญการเรียนรู้ระดับบุคคล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับต่อไป 
  35. ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกความสามารถในท่ีสาธารณะชนในเวที
การประชุมทางวิชาการ และน าความรู้ของ   แต่ละบุคคลแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
  36. ต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการ จัดการน าความรู้ท่ีแสดงออกทาง
เอกสารต ารา เวปไซด์ วีซีดี เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ของบุคคลการเรียนรู้
ระดับทีมงานเข้าด้วยกนั 
  37. ต้องส่งเสริมให้มีการน าบุคลากรท่ีมีความรู้หลากหลายสาขาวิชาการมาบูรณา
การด้วยการสร้างเครือข่ายทีมงาน เพ่ือมาเช่ือมโยงการเรียนรู้ร่วมกนั 
  38. ต้องให้บุคลากรได้คิดค้นรูปแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและหลากหลายเทคนิค
วิธีการแสวงหาความรู้ จากภายในและภายนอกโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนต์่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  39. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีแบบแผนความคิดส่วนตนด้วยการเอใจใส่ มุง่มัน่ให้
อุดมการณ์ แนวคิดของตนไปสู่การพัฒนางานของโรงเรียนได้อยา่งสอดคลอ้งกบัความต้องการของ
โรงเรียน 
  40. ต้องให้บุคลากรได้มีความคิดนอกรอบ ออกแบบงานให้ทนัสมยักบันวัตกรรม
ใหม่ๆ  แล้วน  ามาพัฒนางานโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
  41. ต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้จากบุคลากรในโรงเรียนแต่ละ
บุคคลท่ีมีความรู้ในด้านศาสตร์ต่างๆภายในโรงเรียน 
  42. ต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาทางด้านความรู้การศึกษาพิเศษ 
และการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาสนบัสนุนการวัดการศึกษามากข้ึน 
  43. บุคลากรต้องน  าความรู้ท่ีตนเองแสวงหาไดม้าพัฒนาเป็นความรู้ใหมข่ององคก์ร
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้รู้ในด้านต่างๆท่ีหลากหลาย 
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  44. บุคลากรต้องสร้างความรู้ใหมด่้วยการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้ของตนเอง
และบุคคลอ่ืนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีหลากหลาย 
  45. ต้องน  าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการจัดเกบ็ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัและ
สามารถสืบค้นคว้าหาได้ง่าย 
  46. ต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษและสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การเรียนรู้ 
  47. ต้องส่งเสริมให้มีการจัดประกวดแข่งขันการคิดค้นนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี
สมยัใหม ่เพ่ือเป็นต้นแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  48. ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีร่วมกนัพัฒนาให้มีความทนัสมยัและเป็น
ระบบมาใช้ให้เป็นประโยชนใ์นด้านการส่ือสารการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารงานของโรงเรียน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

3. กิจกรรมที่สถานศึกษาสมควรจะได้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่  

 1. มีการมอบหมายหนา้ท่ีของหนว่ยงานหรือบุคคลไว้ชัดเจน 

 2. บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท  างานส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

  3. ต้องมีวิสัยทศันท่ี์เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ค่านิยม โดยรวมของโรงเรียน 
  4. ต้องมีวิสัยทศันข์องโรงเรียนระบุถึงประโยชนท่ี์จะเกิดต่อผู้เรียน 
  5. ต้องมีการพัฒนา การพัฒนาการผลิตส่ือและประชุมพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกบัการยกยอ่งชมเชย 
  6. ต้องจัดท  าระบบสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้นหาข้อมูลท่ีได้สังเคราะห์มารวบรวม
ให้เป็นระบบระเบียบหมวดหมูส่ะดวกง่ายต่อการน าไปใช้งาน 
  7. ต้องจัดให้มีการน  าเสนอความรู้ใหม่ๆ จากบุคลากรทั้ งภายในและภายนอกมา
จัดเกบ็เป็นคลังความรู้ไว้อยา่งต่อเน่ือง  
  8. ต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาพิเศษให้มีความ
ทนัสมยัสามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังาน 
  9. ต้องมีการน าความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีท่ีได้เรียนรู้มาพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้
ใหม่ๆ แกผู่้เรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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 บทที่ 5  

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 

  การวิจัยน้ีมีจุดมุง่หมายหลักเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังน้ี คือ                
1) เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญา 2) เ พ่ือน  าเสนอรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญา 19 แห่ง กลุ่มตัวอยา่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 18 แหง่              
โดยก  าหนดค่าขนาดของกลุม่ตัวอยา่งโดยใช้ทฤษฎีของ Yamane จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งจ  าแนก
เป็นผู้บริหาร 58 คน ครู 386 คน รวม 444 คน  
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
จ  านวน 2 ชุด โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี 

1. แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 
1.1 ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเร่ือง

รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.2 วิเคราะห์เน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องทั้ งหมดแล้วน  ามาก  าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือสร้าง

เคร่ืองมือ 
1.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยแล้วน  าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือท  าการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม 
 1.4 ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และครอบคลุม โดยผู้เช่ียวชาญ จ  านวน 5 ทา่น 

ประกอบด้วย นกัวิชาการ 3 ทา่น ผู้บริหารโรงเรียน 1 ทา่น ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล       
1  ท่าน เ พ่ื อตรวจสอบความเ ท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) โดยอาศัยเทคนิค IOC                 
(Item Objective Congruence Index) ของการวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อค าถามท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึน ว่ามีความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และเป็นข้อค าถามท่ีตรงกบัส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา
หรือไม่ รวมไปถึงถ้อยภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถส่ือความได้หรือไม่ 
แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูร่ะหว่าง 0.60 ถึง 1.00 
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1.5 น  าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  มาปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ แล้วน  าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์กอ่นน าไป
ทดลองใช้ 

1.6 ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการทดลองใช้กบัโรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูลท่ีมีบริบทใกล้เคียงกบัตัวอยา่ง (Try Out) จ านวนผู้ให้ข้อมูล 66 คน เน้ือหา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถาม ชุดท่ี 2
2.1 ปรับปรุงจากแบบสอบถาม ชุดท่ี 1 ตามข้อเสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
2.2 ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และครอบคลุมโดยผู้เช่ียวชาญ จ  านวน 5 ทา่น 

ประกอบด้วย นกัวิชาการ 3 ทา่น ผู้บริหารโรงเรียน 1 ทา่น ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
1 ท่าน ดังน้ีเ พ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยอาศัยเทคนิค IOC 
(Item ObjectiveCongruence Index) ของการวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อค าถามท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึน ว่ามีความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และเป็นข้อค าถามท่ีตรงกบัส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา
หรือไม่ รวมไปถึงถ้อยภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถส่ือความได้หรือไม่ 
แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูร่ะหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

2.3 น  าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) มาปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ แล้วน  าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์กอ่นน าไป
เกบ็ข้อมูล 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ วิ จั ยได้ เก ็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม  (Focus Group 
Discussion) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แบบสอบถาม ชุดท่ี 1
การเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนน้ีใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกบัสภาพการเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยเกบ็รวบรวมข้อมูล
กบัผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษทั้ง 18 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ  านวน
58 คน และครู จ  านวน 386 คน รวมทั้ ง ส้ิน 444 คน (R1) จากนั้นการประเมินความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยผู้เช่ียวชาญ จ  านวน 9 คน (D1) จากนั้น ยกร่างรูปแบบองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  
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2. แบบสอบถาม ชุดท่ี 2   
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนน้ีใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกบัศึกษาสภาพของ

องค์ประกอบและความคาดหวังของผู้ปฏิบติังานในสถานศึกษา โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลกบัผู้บริหาร 
และครูผู้สอนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษทั้ง 18 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ  านวน 58 คน และ
ครู จ  านวน 386 คน รวมทั้งส้ิน 444 คน (R2)  จากนั้นน  าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงแกไ้ข และ
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ  และน าเสนอรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา (D2)  
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 ผู้วิจัยการเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนท่ีเป็นการสัมมนาเชิงประเมินจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและนักวิชาการ โดยอาศัยเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 20 ท่าน เพ่ือยืนยันถึงความเหมาะสมของรูปแบบ        
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ และความเป็นประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนเม่ือน  า
รูปแบบการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
ไปใช้ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยได้ด  าเนินการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
เป็นล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ได้แก ่ต าแหนง่หนา้ท่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการท  างาน วิธีการรับรู้เกี่ยวกบัการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และสถานภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการจดัการองค์
ความรู้ของต้นสังกดั ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วน  าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ในปัจจุบนั เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย        
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน  าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 
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การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท  าการจ  าแนกรายด้าน รายข้อ และแปลผลรวม      
ทุกด้าน ซ่ึงพิจารณาจากระดับคะแนนเฉล่ียของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับของ (Likert Scale) ดังน้ี 
 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับมากท่ีสุด  
 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับมาก  
 2.51 – 3.50  หมายถึง   มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับปานกลาง  
 1.50 – 2.50 หมายถึง มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับนอ้ย  
 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัในระดับนอ้ยท่ีสุด  

การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เข้าใกล้ 0.00 หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไมก่ระจาย (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 103) 

 3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้การสนทนากลุ่มด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

เพ่ือยืนยนัถึงความเหมาะสมของรูปแบบ ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ 
และความเป็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือน  ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ไปใช้ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
4. สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้น  าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงคข์อง
การวิจัย จึงจะน าเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ          
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา   

  ผลจากการศึกษาสภาพความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ                     
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 18 โรงเรียน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม       
มีความคิดเห็นว่าสภาพปัจจุบันโรงเรียนของตนเองมีการเป็นองค์กรแห่งกา รเรียนรู้ ในภาพรวม       
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ         
ปานกลาง คือ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้  า องค์ประกอบดา้นการเรียนรู้ องค์ประกอบดา้นเทคโนโลยี 
องค์ประกอบด้านองค์กร และองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงจะพบว่า ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลางใกล้เคียงกนั และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นความคาดหวังโรงเรียน
ของตนเองควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณารายด้าน             
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แล้วพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นระดับมาก คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านองค์กร อง
ด้านการเรียนรู้ และด้านภาวะผู้น  า ซ่ึงพบว่าความคิดเห็นอยูใ่นระดับมากใกล้เคียงกนั 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา 
  ผลของการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ       
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มี 5 ด้าน 1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู้น  า 3) ด้านการเรียนรู้               
4) ด้านการจัดการความรู้ และ 5)ด้านเทคโนโลยี 
  ส่วนท่ี 2 แนวทางการบริหารการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มี 6 ขั้ นตอน 1) หลักการของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบ 3) กลไกการด าเนินงาน 4) วิธีด าเนินงาน 5) การประเมินผล และ 6) เง่ือนไขความส าเร็จ 
  ส่วนท่ี 3 ระดับกิจกรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มี 3 ระดับ 1) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้ปฏิบติัสอดคล้องกบัการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาสมควรได้ มีการปรับปรุงพัฒนาย่ิงข้ึน และ                  
3) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาสมควรจะได้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วน
ดังต่อไปน้ี 
  ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบแห่งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มี 5 ด้านคือ 1) ด้านองค์กรจะประกอบด้วยโครงสร้างองคก์ร
วิสัยทศันอ์งค์กร วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์องค์กร 2) ด้านภาวะผู้น  าประกอบด้วยการเป็นผู้น  า
การเปล่ียนแปลง 3) ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และวินยัใน
การเรียนรู้ 4) ด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ และการ
จัดเกบ็ความรู้ และ 5) ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ 
  ส่วนท่ี 2 แนวทางการบริหารการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มี 6 ขั้นตอนคือ 1) หลักการรูปแบบ หลักการพัฒนาตนเอง    
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียในองค์กรให้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนเป็นระบบพัฒนาให้สอดคล้องกบั      
สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งตามหลกัการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 2) จุดมุง่หมายของรูปแบบ เพ่ือสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ทั้ งภายในและภายนอก 3)กลไกการด าเนินงาน ระบบการ
บริหารงาน มีการจัดหนว่ยงาน และโครงสร้างเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก  าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ และโรงเรียนแต่งตั้ งคณะท  างาน โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบช่วยเหลือ โดยมีรูปแบบการบริหาร ระดับสถานศึกษาต้องศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ระดับผู้บริหารโรงเรียนต้องก  าหนดแนวทางส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารพัฒนา
ตนเองสู่ผู้บริหารมืออาชีพสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม สร้างความตระหนกัในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัของครูและบุคลากรในองค์กร สร้างขวัญก  าลงัใจแกค่รูและบุคลากรทุก
ระดับภายในโรงเรียนสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ระดับสานศึกษา และระดับครูและบุคลากร 
ส่งเสริมครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้านการจัดการเรีย นการสอน 
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สร้างความรู้ใหม่ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ด าเนินการจัดเก ็บและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) วิธีการด าเนินการ ระดับโรงเรียน สร้างความตระหนกัและความต้องการพัฒนา
โรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ ก  าหนดวิสัยทศันโ์รงเรียน  เพ่ือมุง่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ พัฒนาดูแลบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพโรงเรียนวัดให้มีการประชุมสัมมนาเ พ่ือร่วมกนั
ก  าหนดยุทธศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งใกล้ ชิด และต่อเน่ือง ระดับผู้บริหาร
โรงเรียน พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นแบบอยา่งท่ีดี สร้างขวัญและก  าลังใจ สร้างความ
ตระหนกั และความรู้สึกเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้เห็นความส าคัญ
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมสนบัสนุนอ านวยความสะดวกในการพัฒนาโรงเรียนสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดับครูและบุคลากร ครูและบุคลากรมีความตระหนกัในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพอยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม
กับเพ่ือนครูและบุคลากร สร้างความรู้ใหม่ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์
ความรู้ท่ีตนเอง ค้นพบหรือพัฒนาข้ึน ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
เป็นแบบอยา่งนกัเรียนจัดให้มีสวัสดิการแกค่รูและบุคลากรทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม  5) การประเมิน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดให้มีระบบการประเมินการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีส่วน
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เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกนัประเมินด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่นประเมินจากผลการปฏิบติัจริงจากการ
ประชุมสัมมนา จากแผนโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น  าผลการสะทอ้นกลบัจากประเมิน
โรงเรียนไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้เ ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็นท่ีบทบาทของครูและบุคลากรคณะกรรมการโรงเรียน
และชุมชนทราบ 6) เง่ือนไขความส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรต้องตระหนกั มีแผนงานโครงการ 
และกิจกรรมในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนา ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษให้การสนบัสนุน การพัฒนาทุกด้าน โดยมุง่เนน้
ประโยชน์เ พ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี ยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการพัฒนา
โรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีต้องด าเนินการ
เร่งด่วนท่ีมีผลการปฏิบติัอยูใ่นอัตราต ่าสุดและรูปแบบท่ีต้องด าเนินการในระยะเวลาสั้น 
  ส่วนท่ี 3 ระดับกิจกรรมการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มี 3 ระดับคือ 1) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้ปฏิบติัสอดคล้องกบัเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก ่ 1. มีระบบท  างานท่ีเปิดโอกาสให้องค์กรยอ่ย สร้างวิสัยทศันเ์ป้าหมาย
ร่วมกนั 2. ผู้บริหารมีความกล้าและสามารถแกปั้ญหาความขัดแยง้ได้อยา่งสร้างสรรค์ 3. ต้องมีการ
ส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในทางไลน ์ ทางเวปไซด์และได้เอาความรู้ใหมม่าถ่ายทอด
ให้เพ่ือนร่วมงาน 4. ต้องจัดแผนระยะสั้น แผนระยะยาวในการบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
กบับุคลากรทุกคนในโรงเรียน 2) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาสมควรได้มีการปรับปรุงพัฒนาย่ิงข้ึน ได้แก ่
1. มีการก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรไว้อยา่งชัดเจน 2. มีวิสัยทศันท่ี์สามารถเปล่ียนแปลงให้
สอดคล้องกบัสภาวะปัจจุบัน 3. มีการก  าหนดัชนีการช้ีวัดการเรียนการสอนเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาเพ่ือก  าหนดมาตรฐานการพัฒนาความสามารถของเด็ก 4. มีการเจรจาติดต่อประสานงาน
บุคลากรในโรงเรียนกบัหนว่ยงานภายนอก 5. มีการมุง่พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 6. ส่งเสริมให้มีการ
วิจัยในชั้ นเรียน 7. มีการให้รางวัลแกค่นท่ีประสบความส าเร็จท่ีค้นพบวิธีการจัดเทคนิคใหมก่าร
จัดการเรียนการสอน 8. ปรับส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ีให้มีความสอดคล้องกบัเด็กแต่ละบุคคล       
9. สนบัสนุนให้บุคลากรน าเอาเอกประสบการณ์ ความส าเร็จในการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม 10. เปิดโอกาสให้บุคลากรน าประสบการณ์การท  างานปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 11. จัดให้มีวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นผู้นอเทศการแลกเปล่ียนเรียนรู้      
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12. บุคลากรตระหนักรู้คุณค่าการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้บุคคลแห่งการเรียนรู้                
13. บุคลากรได้ยึดการบูรณาการวิสัยทศันร่์วมกนัของโรงเรียน 14. บุคลากรท  างานร่วมกนัเป็นทีม
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกนั 15. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการแสวงหาความรู้จาก
บุคลากรภายนอกในศาสตร์ต่างๆ 16. บุคลากรได้แสวงหาความรู้โดยการอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนา
การศึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ ต าราทางวิชาการ เวปไซต์ต่างๆท่ีเป็นการ
แสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย 17. บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้มาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานให้ประสบ
ความส าเร็จตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 18. จัดท  าระบบคลังความรู้ โดยใช้ระบบอิเลคทรอนิคสเ์ขา้
มาบริหารจัดการและน าความรู้ใหม่ๆท่ีจ  าเป็นมาพัฒนาครูเสมอและต่อเน่ือง 19. น  าความรู้ใหม่ๆ     
มาจัดท  าเป็นคลังความรู้และจัดท  าเป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนสามารถสืบค้นหาเพ่ือน  าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์20. ต้องมีการกระจายอ านาจใหก้บัองค์กรยอ่ยและบุคลากรได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 21. ต้อง
เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก  าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
ร่วมกนั 22. ต้องมีวิสัยทศันข์องโรงเรียนท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ดีข้ึน 23. ต้องเปิดโอกาสให้
นักเรียน ครู ผู้บริหารแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยเป็นประจ า 24. ต้องให้ครูได้แสดงออกทาง
วิชาการและแสดงผลงานท่ีเป็นเลิศจนได้รับรางวัล 25. ต้องพัฒนาให้ครู เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
ยั่ง ยืนเพ่ือน  ามาพัฒนานักเรียนอย่างสม  ่าเสมอ 26. ต้องจัดท  าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศเหมือนบา้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในทุกส่วนของ โรงเรียน 27. ต้องส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้กบัทีมงานและเรียนรู้ของบุคลากรท่ีเป็นต้นแบบมาพฒันางาน 28. ผู้บริหารต้องคิดวิธ
การท  างานใหม่ๆ อยูเ่สมอในการบริหารโรงเรียน 29. ผู้บริหารต้องทา้ทายให้บุคลากรได้ปรับเปล่ียน
วิธีการท  างานใหม่ๆ  30. ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน 31. ผู้บริหารต้องมีความสามารถ
โนม้นา้วจูงใจให้บุคลากรท  างานท่ีได้รับมอบหมายได้จนส าเร็จและได้ท  างานท่ีมอบหมายดีเกินคาด
จนส่งผลดีต่องาน 32. ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลท่ีนา่ยกยอ่งเชิดชูในด้านการบริหารท่ีดีเป็นต้นแบบท่ีดี
ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และความแนว่แนเ่ด็ดเด่ียว 33. ต้องส่งเสริม                 
ให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอยา่งรอบด้าน และให้ต่ืนตัวต่อสังคมแห่งก ารเรียนรู้ 
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 34. ต้องให้ความส าคัญกบับุคลากรทุกคนให้มีโอกาสแสดงความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพของตนเองเป็นการให้ความส าคัญการเรียนรู้ระดับบุคคล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ในระดับต่อไป 35. ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกความสามารถในท่ีสาธารณะชนใน
เวทีการประชุมทางวิชาการ และน าความรู้ของแต่ละบุคคล แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกนั                
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36. ต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการ จัดการน าความรู้ท่ีแสดงออกทางเอกสารต ารา เวปไซด์    
วีซีดี เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ของบุคคลการเรียนรู้ระดับทีมงานเข้าด้วยกนั 
37. ต้องส่งเสริมให้มีการน าบุคลากรท่ีมีความรู้หลากหลายสาขาวิชาการมาบูรณาการด้วยการสร้าง
เครือข่ายทีมงาน เพ่ือมาเช่ือมโยงการเรียนรู้ร่วมกัน 38. ต้องให้บุคลากรได้คิดค้นรูปแบบวิธีการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยัและหลากหลายเทคนิควิธีการแสวงหาความรู้ จากภายในและภายนอกโรงเรียนมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนต์่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 39. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีแบบแผนความคิด
ส่วนตนด้วยการเอใจใส่ มุ่งมั่นให้อุดมการณ์ แนวคิดของตนไปสู่การพัฒนางานของโรงเรียนได้
อยา่งสอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียน 40. ต้องให้บุคลากรได้มีความคิดนอกรอบ ออกแบบ
งานให้ทนัสมยักบันวัตกรรมใหม่ๆ  แล้วน  ามาพัฒนางานโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 41. ต้องส่งเสริมให้
บุคลากรมีการแสวงหาความรู้จากบุคลากรในโรงเรียนแต่ละบุคคลท่ีมีความรู้ ในด้านศาสตร์ต่างๆ
ภายในโรงเรียน 42. ต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาทางดา้นความรู้การศึกษาพิเศษ และ
การน านวัตกรรมใหม่ๆมาสนบัสนุนการวัดการศึกษามากข้ึน 43. บุคลากรต้องน  าความรู้ท่ีตนเอง
แสวงหาได้มาพัฒนาเป็นความรู้ใหมข่ององค์กรและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้ รู้ในด้านต่างๆท่ี
หลากหลาย 44. บุคลากรต้องสร้างความรู้ใหมด่้วยการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้ของตนเองและ
บุคคลอ่ืนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีหลากหลาย 45. ต้องน  าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการจัดเก ็บ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัและสามารถสืบค้นคว้าหาได้ง่าย 46. ต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับก ารศึกษาพิเศษและสามารถน าเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ 47. ต้องส่งเสริมให้มีการจัดประกวดแข่งขัน
การคิดค้นนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสมยัใหม ่เพ่ือเป็นต้นแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 48. ต้องมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีร่วมกนัพัฒนาให้มีความทันสมยัและเป็นระบบมาใช้ให้เป็นประโยชน์     
ในด้านการส่ือสารการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารงานของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
ได้รับทราบ 3) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาสมควรจะได้มีการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ได้แก ่1. มีการมอบหมาย
หน้าท่ีของหน่วยงานหรือบุคคลไว้ชัดเจน 2. บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ี มีความ รู้
ความสามารถท  างานส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ 3. ต้องมีวิสัยทศันท่ี์เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ค่านิยม โดยรวมของโรงเรียน 4. ต้องมีวิสัยทศันข์องโรงเรียนระบุถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อผู้เ รียน       
5. ต้องมีการพัฒนา การพัฒนาการผลิตส่ือและประชุมพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการ
ยกยอ่งชมเชย 6. ต้องจัดท  าระบบสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้นหาข้อมูลท่ีได้สังเคราะห์มารวบรวมให้
เป็นระบบระเบียบหมวดหมูส่ะดวกง่ายต่อการน าไปใช้งาน 7. ต้องจัดให้มีการน าเสนอความรู้ใหม่ๆ  
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จากบุคลากรทั้ งภายในและภายนอกมาจัดเกบ็เป็นคลังความรู้ไว้อยา่งต่อเน่ือง 8. ต้องส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาพิเศษให้มีความทันสมัยสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบติังาน 9. ต้องมีการน าความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีท่ีได้เ รียนรู้มาพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ    
แกผู่้เรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 ดังแผนภูมิท่ี 6 แสดงรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านการ

บกพร่องทางสติปัญญา 
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องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  5 ด้าน 
1. ดา้นองค์กร   2. ดา้นภาวะผูน้  า  3. ดา้นการเรียนรู้   4. ดา้นการจดัการความรู้  5. ดา้นเทคโนโลยี 

ระดบักิจกรรมในองคก์รแห่งการ
เรียนรู้เทียบกบัระดบัความคาดหวงั 

1. ดา้นองค์กร 2 ตวัแปร                
2. ดา้นภาวะผูน้ า 1 ตวัแปร          
3. ดา้นการเรียนรู้ 1 ตวัแปร        
 

1. องค์ประกอบดา้นองค์กร 4 ตวัแปร                          
3. องค์ประกอบดา้นการเรียนรู้ 1 ตวัแปร                       
4. องค์ประกอบดา้นการจดัการความรู้ 2 ตวัแปร  
5. องค์ประกอบดา้นเทคโนโลยี 2 ตวัแปร 
 

                              แผนภูมิแสดงรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 

                  ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ีปฏิบติัสอดคล้อง  

กบัความคาดหวงั  (ซ่ึงมี Significant 
Differences = ± 0.01) 

กิจกรรมท่ีต้องได้รับการแกไ้ข
อยา่งเร่งด่วน (ซ่ึงมี Significant 
Differences 0.05 หรือสูงกว่า) 

1. ดา้นองค์กร 16 ตวัแปร                                

2. ดา้นภาวะผูน้ า 5 ตวัแปร                          

3. ดา้นการเรียนรู้ 14  ตวัแปร                        

4. ดา้นการจดัการความรู้ 10 ตวัแปร 
5. ดา้นเทคโนโลยี  3 ตวัแปร 

กิจกรรมท่ีสมควรได้รับการปรับปรุงและพฒันา
(one tailed significant at 0.05 หรือต ่ากว่า) 

แนวทางการบริหารการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  6 ขั้นตอน 

1) หลกัการของรูปแบบ 2) จุดมุง่หมายของรูปแบบ 3) กลไกการด าเนินงาน 4) วิธีด  าเนินงาน 
5) การประเมินผล และ 6) เง่ือนไขความส าเร็จ 
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ตารางท่ี สรุปผลการวิจัย 
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ตารางรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  
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5. อภิปรายผล  

 การอภิปลายผลการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ       
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา และ
ประเด็นท่ี 2 คือ ผลการน าเสนอรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา ดังจะกล่าวถึงต่อไปน้ีตามล าดับ 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา  

  ผลจากการศึกษาสภาพความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ                     
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 18 โรงเรียน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม       
มีความคิดเห็นว่าสภาพปัจจุบันโรงเรียนของตนเองมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวม       
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ          
ปานกลาง คือ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้  า องค์ประกอบดา้นการเรียนรู้ องค์ประกอบดา้นเทคโนโลยี 
องค์ประกอบด้านองค์กร และองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงจะพบว่า ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลางใกล้เคียงกนั และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นความคาดหวังโรงเรียน
ของตนเองควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการรวมอยูใ่นระดับมาก โดยพิจารณารายด้านแลว้พบวา่ 
ด้านท่ีมีความคิดเห็นระดับมาก คือ องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
องค์ประกอบด้านองค์กร องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านภาวะผู้น  า ซ่ึงพบว่า
ความคิดเห็นอยูใ่นระดับมากใกล้เคียงกนั 

  ซ่ึงพบว่า ด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารได้มีวิธีการท  างานท่ียงัไมค่่อยทนัสมยัการปรับเปล่ียน
วิธีการท  างานท่ีทา้ทา้ยมีไมค่่อยมาก และยงัขาดความกล้าและความสามารถในการแกปั้ญหาความขัดแย้ง 
ซ่ึงความคาดหวังผูบ้ริหารควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งผู้บริหารควรโนม้นา้วจูงใจให้บุคลากรท  างานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จเกินความคาดหมายและท่ีส าคัญผู้บริหารต้องวางตัวให้เป็นบุคคลท่ีนา่ยกย่อง เชิดชู       
ในด้านการบริหารท่ีดีส่งผลให้โรงเรียนได้รับความดีความชอบและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนถือได้ว่าเป็นต้นแบบท่ีดีด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม กล้าหาญ ความอดทน และ
ความแนว่แนเ่ด็ดเด่ียว ซ่ึงสอดคล้องกบั Marquardt (2002) ท่ีกล่าวว่า บทบาทใหมข่องผู้น  าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผู้น  าต้องสนบัสนุนผู้อ่ืนให้รับรู้โดยท  าหนา้ท่ีเป็นทั้งครูผู้สอน ผู้ฝึกสอน และพ่ีเล้ียง และผู้น  าต้อง
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จูงใจ ผลักดัน ช่วยเหลือคนท  างานในการเรียนรู้พัฒนาทกัษะ ส่วนด้านการเรียนรู้ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ปัจจุบนัมีการส่งเสริมระดับปานกลางให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองอยา่งรอบด้านและต่ืนตัวต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ให้บุคลากรแสดงการเปล่ียนแปลงให้บุคคล
แห่งการเรียนรู้ ขาดการให้ความส าคัญกบับุคลากรทุกคนให้มีโอกาสทุกคนให้มีโอกาสแสดงความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพของตนเองและให้ความส าคัญการเรียนรู้ระดับบุคคลเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้                
ซ่ึงความคาดหวังโรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้บุคคลแสวงออกความสามารถในท่ีสาธารณะชน ในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการ และน าความรู้ของแต่ละบุคคลแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้ งจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการจัดการน าความรู้ท่ีแสดงออกทางเอกสารต ารา เวปไซด์วีซีดีเพ่ือบูรณาการ         
การเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ของบุคคลการเรียนรู้ระดับทีมงานเข้าด้วยกนัและท่ีส าคัญควรส่งเสริม
ให้มีการน าบุคลากรท่ีมีความรู้หลากหลายสาขาวิชามาบูรณาการด้วยการสร้างเครือข่ายทีมงานเพ่ือมา
เช่ือมโยงการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั Gephart , Marsick and Beeren (1997) กล่าวว่า องค์กรต้องสร้าง
การเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกระดับขององค์กรโดยอาศัยการเรียนรู้ระดับบุคคลแล้วแบง่เป็นการ

เรียนรู้ให้เกิดข้ึนในระดับท่ีสูงข้ึนไปได้แกที่มงานและองค์กรตามล าดับ ส่วนด้านเทคโนโลยี โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบพร่องทางสติปัญญา ปัจจุบนัจัดอยูใ่นระดับปานกลาง ทางโรงเรียนยงัขาดการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรมพัฒนา ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษและสามารถน าเอา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ และยงัไมพ่ร้อมท่ีจะให้มีการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้บุคลากรจัดประกวดแข่งขันการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหมเ่พ่ือน  ามาเป็น
ต้นแบบ และแบง่ปันแลกเปล่ียนการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ซ่ึงความคาดหวังควรให้โรงเรียนส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาพิเศษให้มีความทันสมัยสามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานได้ก ่อ
เกิดประโยชน ์ รวมทั้ง โรงเรียนได้มีการน  าความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีท่ีได้เรียนรู้มาพัฒนาการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ๆ แก่ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคัญโรงเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีร่วมกนั
พัฒนาให้มีความทนัสมยัและเป็นระบบมาใช้ให้เป็นประโยชนใ์นด้านการส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
บริหารโรงเรียนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบด้วยซ่ึงสอดคล้องกับ Marquardt (2002) กล่าวว่า 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นจะประกอบด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีท่ีประสมประสานและจะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะท  าให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าถึงและแลกเปล่ียนข้อมูลการเรียนรู้กันได้                       

โดยเทคโนโลยีจะเป็นตัวสนบัสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี ส่วนด้านองค์กร โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ปัจจุบนัอยูใ่นระดับปานกลาง โรงเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียน ครู 
ผู้บริหารแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยเป็นประจ าไมว่่าจะเป็นเร่ืองเล็กเร่ืองใหญแ่ละโรงเรียนยัง
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ขาดการพัฒนาได้รับการยกยอ่งในการพัฒนาผลิตส่ือและจัดประชุมเร่ืองการพิจารณาปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพขาดการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันในทางไลน ์ ทางเวปไซด์ และการ
เอาความรู้ใหมม่าถ่ายถอดให้เช่ือมร่วมงาน ซ่ึงความคาดหวังโรงเรียนควรมีการมุง่หวังพัฒนาผู้เรียนเป็น
หลักส าคัญ โดยดูท่ีเป้าหมายของเด็กและมามีคุณภาพท่ีได้รับการพัฒนาการเรียนรู้มาสนับสนุนการเรียน
การสอน ควรส่งเสริมให้ครูได้แสดงออกทางวิชาการจัดให้มีการประชุมสัมมนา ยกยอ่งเชิดชูเกียรติใน
ผลงานท่ีส่งผลต่อผู้เรียนควรพัฒนาให้ครูมีวิธีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ท่ียัง่ยืนและน ามา
พัฒนานกัเรียนสม ่าเสมอสอดคล้องกบัผู้เรียน และท่ีส าคัญควรส่งเสริมให้มีการวิจัยควบคู่ก ับการเรียน
หรือการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน  ามาพัฒนาการเรียนการสอน สอดคล้องกบั Owen (2001) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์กรสามารถสังเกตได้จากขนบธรรมเนียม ประเพณีการปฏิบติั ระบบความคิดคือความเช่ือ ทศันคติ 
ค่านิยม ตลอดจนปรัชญาขององค์กรท่ีสมาชิกทุกคนยืดถือปฏิบติั ส่วนกลยุทธองค์กร โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้มีบรรยากาศเหมือนบา้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในทุกส่วนของโรงเรียน และโรงเรียน
ยงัขาดความพร้อมท่ีจะมีการให้รางวัลแก่คนท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีการแข่งขันค้นพบทางวิธีการจัดการเรียนการสอนเทคนิคใหม่ๆ    
เพ่ือเอาความรู้มาแลกเปล่ียนกัน ซ่ึงความคาดหวังโรงเรียนควรมีการก  าหนดดัชนีช้ีวัดการเรียนการสอน
เด็ก บกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือก  าหนดมาตรฐาน การพัฒนาความสามารถของเด็ก เพ่ือได้รับการพัฒนา
ความรู้แล้วเด็กควรพัฒนาอยูใ่นระดับต่อไปในอนาคต รวมทั้งควรปรับส่ิงแวดล้อม เช่น อาคาร สถานท่ี 
ให้เหมาะสมกบัเด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีความสอดคล้องกบัเด็กแต่ละบุคคล 
และท่ีส าคัญควรส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมงานและเรียนรู้ของบุคลากรท่ีเป็นต้นแบบมา
พัฒนางาน สอดคล้องกบั Marquardt (2002) กล่าวว่ากลยุทธ์ว่าเกี่ยวข้องกบัแบบแผนปฏิบติั วิธีการเทคนิค
และเป็นต าแหนง่ของการกา้วยา่งท่ีใช้เพ่ือผลวิสัยทศัน ์ และเป็นเป้าหมายองค์กรในองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ท่ีใช้ส่ือการมุง่เนน้ในการได้มา การถ่ายโอนและการใช้การเรียนรู้ในการปฏิบติังานขององค์กรใน
ทุกๆด้าน ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง ทางสติปัญญา ปัจจุบนั
พบว่า อยูใ่นระดับปานกลางเกี่ยวกบับุคลากรในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแสวงหา
ความรู้จากบุคลากรในโรงเรียนแต่ละบุคคลท่ีมีความรู้ในระด้านศาสตร์ต่าง  ๆ ภายในโรงเรียนยงัขาดการ
ส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้จากบุคลากรภายนอกท่ีมีความรอบรู้ในด้านศาสตร์ต่างๆ ภายนอก
โรงเรียนซ่ึงความคาดหวังโรงเรียนควรให้บุคลากรได้ไปแสวงหาความรู้โดยการอบรม ศึกษาดูงาน         
ทศันศึกษา ประชุมสัมมนางานวิชาการ การประชุมเข้าปฏิบติั เอกสาร ต าราทางวิชาการ ทางเวปไซด์
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ต่าง  ๆ ท่ีเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งควรให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทาง    
ด้านความรู้การศึกษาพิเศษ และน านวัตกรรมใหม่ๆมาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้พัฒนามากข้ึนและ   
ท่ีส าคัญและท่ีส าคัญควรส่งเสริมให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายภารกิจงานท่ีส าคัญแล้วได้ไปศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการให้ประสบความส าเร็จในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายส่วนการสร้างความรู้ 
ควรส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท  าระบบคลังความรู้โดยการจัดระบบอิเลคทรอนิคส์เข้ามาใช้บริหารจัดการ
และน าความรู้ใหม่ๆท่ีจ  าเป็นมาพัฒนาอยูเ่สมอ และต่อเน่ือง รวมทั้งควรจัดท  าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้นหาข้อมูลท่ีได้สังเคราะห์มารวบรวมให้เป็นระบบระเบียบหมวดหมูส่ะดวกง่ายต่อการน าไปใช้
งาน ควรให้บุคลากรในโรงเรียนได้น  าความรู้ท่ีตนเองแสวงหาความรู้พัฒนาความรู้มาเป็นองค์ความรู้
ใหมด่้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ รู้ในด้านต่าง  ๆ อยา่งสม  ่าเสมอและท่ีส าคัญโรงเรียนและบุคลากร         
ในโรงเรียนควรสร้างความรู้ใหม่ๆด้วย การพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้จากตนเองและบุคคลอ่ืนและ
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ ท่ีหลากหลาย 

สรุปสาระจากการประเมินรูปแบบ 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ด  าเนินการตามขั้ นตอนการวิจัยแล้ว ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ดังน้ี 
 1) หลักการ ของรูปแบบในการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ให้เกิดการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้ต้องอาศัย
หลักการพัฒนาตนเองของคนในองค์กร หลักการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กร หลักการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะท่ี หลักการด้านความเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามพระราชบญัญติัการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และหลักการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ มีจุดมุง่หมายเพ่ือสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา เพ่ือพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถานศึกษาให้มีสรรถนะด้านความรู้ความสามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3) กลไกในการด าเนินการ ในการด าเนินการเพ่ือท่ีจะน ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลในคร้ังน้ีมีกลไกในการ
ด าเนินงานดังน้ี คือ มีระบบบริหารงาน โดยมีการจัดหนว่ยงาน และโครงสร้างเพ่ือพัฒนาการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ก  าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การท่ีเอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการแต่งตั้ ง
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คณะท  างานโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือ จัดรูปแบบการด าเนินการทั้งระดับสถานศึกษา 
ระดับผู้บริหารโรงเรียน และระดับครูและบุคลากร 
 4) วิธีการด าเนินงาน ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้          
ให้ด าเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ระดับโรงเรียน ระดับผู้บริหาร และระดับครูและบุคลากร 
 5) การประเมินผลการพฒันา  ในการประเมินผลการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย การจัดให้มีระบบการประเมินการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเมินการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     ทุกฝ่าย ประเมิน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเช่น ประเมินจากการสังเกต สังเกต สัมภาษณ์ ดูสภาพจริง จากแผนพัฒนาการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เนน้การประเมินแบบกลัยาณมิตร โดยให้คณะกรรมการฯมีส่วนร่วมในการประเมิน 
น  าผลการสะทอ้นกลับจากท่ีประเมินสถานศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนาเพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ผลการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็นท่ีทราบของครู 
บุคลากร กรรมการสถานศึกษาและชุมชนทราบ 
 6) เงื่อนไขความส าเร็จ เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลในคร้ังน้ี 
จ  าเป็นต้องอาศัยเง่ือนไขต่างๆตั้ งแต่ ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ต้องตระหนกัและมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแผนงานโครงการ โครงการในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง 

  2. ผลการน าเสนอรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้               
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มี 5 ด้าน 1) ด้านองค์กร 2) ด้านภาวะผู้น  า                
3) ด้านการเรียนรู้ 4) ด้านการจัดการ และ 5) ด้านเทคโนโลยี แนวทางการบริหารการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน 1) หลักการของ
รูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 3) กลไกการด าเนินงาน 4) วิธีด าเนินงาน 5) การประเมินผล และ             
6) เง่ือนไขความส าเร็จ และระดับกิจกรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้าน
การบกพร่องทางสติปัญญา มี 3 ระดับ 1) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้ปฏิบติัสอดคล้องกับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 2) กิจกรรมท่ีสถานศึกษาสมควรได้ มีการปรับปรุงพัฒนาย่ิงข้ึน และ 3) กิจกรรม                       
ท่ีสถานศึกษาสมควรมีการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน           

 3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชนข์องการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา จากผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหาร ครู ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างล้วนแล้วมีความคิดเห็นว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ และเป็น
ประโยชน ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกบั อภิชา ธานีรัตน ์ (2555) ได้ศึกษารูปแบบการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 1) ส่วนน าของรูปแบบ ได้แก ่ความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวคิดและหลักการส าคัญในการ
น ามาสร้างรูปแบบ และเง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 2) องค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ คือปัจจัยท่ี
สนบัสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และแนวทางการน ารูปแบบไปปรับใช้ และสอดคล้องกบั ณปภา อาจศิริ (2553) วิจัยเร่ือง รูปแบบความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
วิจัยพบว่า รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยและ      
22 ตัววัดช้ี 2) องค์ประกอบด้านภาวะผู้น  า ประกอบด้วย องค์ประกอบยอ่ย 6 ตัวช้ีวัด 3) องค์ประกอบด้าน
ความรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวช้ีวัด 5) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีประกอบด้วย              
1 องค์กรย่อย 5 ตัวช้ีวัด ทุกองค์ประกอบมีความส าคัญภายในและความสัมพันธ์ภายนอกทางบวกใน
ระดับสูงอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 ในทุกองค์ประกอบ มีดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหา
สาระขององค์ประกอบกบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยูร่ะหว่าง 0.60 – 1.00 และมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และประโยชนใ์นระดับมาก – มากท่ีสุด เช่นเดียวกนั 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการท่ีจะสามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ได้นั้นจ  าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีกระบวนการวิธีการท่ี
เป็นระบบ ซ่ึงผู้วิจัยได้ท  าการศึกษาจากสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ในปัจจุบัน ซ่ึงจากข้อมูลท่ีศึกษาดังกล่าวสามารถท  าให้ทราบถึง
กระบวนการ วิธีการ หรือแนวทางท่ีจะท  าให้สามารถเป็นโรงเรียนท่ีมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ทั้งน้ีส าหรับกระบวนการท่ีจะท  าให้ได้มาซ่ึง
รูปแบบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
ท่ีมีความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนั้น ผู้วิจัยได้ด  าเนินการจัดประชุมเพ่ือ
วิพากษ์รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยได้มีการเชิญบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการพัฒนารูปแบบ อาทิ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ศึกษานิเทศก ์ผู้เช่ียวชาญ และอ่ืนๆ มาร่วม
ประชุมเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
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โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา จากนั้นได้ท  าการสรุปความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ และประโยชนข์องรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการ
บกพร่องทางสติปัญญา และสุดท้ายจึงให้ได้ท  ารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีมีความสมบูรณ์และได้รับการยอมรับและสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปได้ ซ่ึงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังน้ีได้อยา่งแทจ้ริง 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ข้อเสนอแนะที่น าไปใช้ 

      1.1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ควรน ารูปแบบการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ไปใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
     1.2 หนว่ยงานต้นสังกดัหรือหนว่ยงานระดับสูง ควรใช้รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีค้นพบไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ก  าหนดการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือขยายผลในเชิงปฏิบติัท่ีมีคุณภาพต่อผู้เรียน
ต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

     2.1 ควรมีการน ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ไปทดลองใช้ในสถานศึกษา และควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
     2.2 ควรมีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและปัจจัยท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     2.3 ควรมีการวิเคราะห์สรุปรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ต่อจากการวิจัยน้ี ในส่วนท่ีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อตวั
แปรอ่ืนโดยใช้ทฤษฎีการลดตัวแปรท่ีมีความส าคัญนอ้ยลง (Theory of Dimensionality Reduction) 
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1. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
นกัวชิาการ 3 คน ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน ดงัน้ี 
  (1) ดร.วษิณุ  ทรัพยส์มบติั   ผูอ้  านวยการส านกัทดสอบทางการศึกษา 
       ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (2) ดร.ชวลิต  โพธ์ินคร   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาเคร่ืองมือวดัผล 
  (3) นางสุกญัญา  งามบรรจง  ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
  (4) นางจิรัฐยา  ไชยสาร   ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาในถานศึกษา
     เฉพาะความพิการ 
  (5) นางสุนนัท ์ จารุพนัธ์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนนครสวรรคปั์ญญานุกลู 
2. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ดงัน้ี 
  (1) ดร.พะโยม  ชิณวงศ ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
  (2) ดร.อ านาจ  วชิยานุวติั   ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (3) นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันานวตักรรม 
  (4) ดร.เกยรู  วงศก์อ้ม  อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 (5) ผศ. ดร.อรรณพ  จีนะวฒัน์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์    
     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 (6) ดร.ผดุงชยั  ภู่พฒัน์  อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
     สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหาร ลาดกระบงั 
  (7) ดร.อภิชา  ถีระพนัธ์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50              
     จงัหวดัขอนแก่น 
  (8) ดร.อนงค ์ พืชสิงห์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี             
     จงัหวดัร้อยเอด็ 
  (9) ดร.วฒิุศกัด์ิ  เหล็กค า   ผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57               
     จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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3. รายช่ือผูร่้วมประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 20 ท่าน 
  (1) ศาสตราจารยว์ิริยะ  นามศิริพงศพ์นัธ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 
                และพฒันาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  (2) ดร.เบญจา  ชลธาร์นนท ์  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม  
       และพฒันาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  (3) ดร.มลิวลัย ์ ธรรมแสง   ประธานหลกัสูตรการศึกษาศาสตร์ มหาบณัฑิต  
       สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
  (4) ดร.สุขพชัรา  ซ้ิมเจริญ   ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญส านกังานการศึกษาเขต
      พื้นท่ีการศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
  (5) ดร.ดารณี  ศกัด์ิศิริผล    อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษาพิเศษ  
       มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  (6) ดร.สุวมิล  อุดมพิริยะศกัด์ิ    ประธานชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย 
  (7) ดร.จรรยา  ช่ืนเกษม    อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษาพิเศษ  
      มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
  (8) ดร.สามารถ  รัตนสาคร    นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านกั 
      บริหารงานการศึกษาพิเศษ    
  (9) ดร.สุภาภรณ์  กิตติรัชฎานนท ์  ท่ีปรึกษาดา้นการศึกษาพิเศษและผูด้อ้ยโอกาส 
  (10) ดร.พีระ  รัตนวิจิตร    ท่ีปรึกษาดา้นมาตรฐานการศึกษา 
  (11) นางญาณกร  จนัทหาร   ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  (12) นางศิริกุล  พานพล    รองผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  (13) ดร.สุจินต ์ สวา่งศรี    ผูอ้  านวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกลู 
  (14) นายสถาพร  วสิามารถ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู 
  (15) นายศกัดา  เรืองเดช    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกลู 
 (16) ดร.นะรงษ ์ ชาวเพช็ร   ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี 
 (17) นางสายสมร  เพชรอยู ่  ครู คศ.4 โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น 
 (18) นางพทันรินทร์  อินตะ๊กุล  ครู คศ.2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู 
 (19) นายธีระ  จนัทรรัตน์   ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาพิเศษ 
 (20) นายประหยดัศกัด์ิ บวังาม  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส 
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เคร่ืองมือในการวจิยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย คร้ังที ่1 

เร่ือง รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

*********************************** 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั         

การบริหารตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง            

ทางสติปัญญา อนัจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ต่อไปได้ ซ่ึงส่วนประกอบของแบบสอบถามน้ี

ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัของโรงเรียนของท่าน  

 การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศไทยได ้

ดงันั้น ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามครบถว้นทุกขั้นตอนอยา่งสมบูรณ์ ตามสภาพ   

ท่ีเป็นจริงหรือตามการปฏิบัติจริง ค าตอบของท่านมีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัยเพราะจะท าให้ทราบ

ขอ้เทจ็จริงและเพื่อประโยชน์ในการจดัการศึกษาพิเศษต่อไป 

 ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด ผูว้ิจยัจะเก็บ

เป็นความลบัและน ามาวเิคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น 

 

 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

     นางล าพึง  ศรีมีชยั 

    นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

     มหาวทิยาลยัสยาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

***************************************** 

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ต าแหน่งปัจจุบนั 

 ผูบ้ริหาร    รองผูบ้ริหาร  ครูปฏิบติัการ 

2. ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง 

 ต  ่ากวา่ 5 ปี    5-10 ปี 

 11-15 ปี    16-20 ปี 

 21 ปีข้ึนไป 

3. ท่านเคยไดรั้บรู้การศึกษาเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

 เคย 

 ไม่เคย 

ในกรณีท่ีท่านเคย ไดรั้บจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาปกติ 

 การอบรมสัมมนา 

 การศึกษาดว้ยตนเอง 

 การบอกกล่าวของเพื่อนร่วมงาน 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ............................................................) 
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ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันและความคาดหวงัของโรงเรียนของท่าน 

ค าช้ีแจง ในฐานะท่ีท่านเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการศึกษาของโรงเรียนโดยตรงขอให้ท่านพิจารณาวา่

ในแต่ละขอ้ต่อไปน้ีโรงเรียนของท่านหรือท่านไดด้ าเนินการในสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงั 

มากน้อยเพียงใด ตามความเป็นจริง โดยการใส่หมายเลขระดบัลงในช่องระดบัสภาพปัจจุบนัและ

ความคาดหวงั ดงัต่อไปน้ี 

 “ 5 ” หมายถึง โรงเรียนของท่านหรือท่านผูบ้ริหารไดจ้ดัด าเนินการในสภาพปัจจุบนัและ

ความคาดหวงั ในระดบัมากท่ีสุด 

 “ 4 ” หมายถึง โรงเรียนของท่านหรือท่านผูบ้ริหารไดจ้ดัด าเนินการในสภาพปัจจุบนัและ

ความคาดหวงั ในระดบัมาก 

 “ 3 ” หมายถึง โรงเรียนของท่านหรือท่านผูบ้ริหารไดจ้ดัด าเนินการในสภาพปัจจุบนัและ

ความคาดหวงั ในระดบัปานกลาง 

 “ 2 ” หมายถึง โรงเรียนของท่านหรือท่านผูบ้ริหารไดจ้ดัด าเนินการในสภาพปัจจุบนัและ

ความคาดหวงั ในระดบันอ้ย 

 “ 1 ” หมายถึง โรงเรียนของท่านหรือท่านผูบ้ริหารไดจ้ดัด าเนินการในสภาพปัจจุบนัและ

ความคาดหวงั ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ด้านองค์กร 
1.1 โครงสร้างขององค์กร 

          

1. โรงเรียนมีระบบท างานท่ีให้โอกาสสร้างสรรค์           
2. บุคลากรในโรงเรียนสามารถรับและสนองการสั่ง

การของผูบ้งัคบับญัชาไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
          

3. บุคลากรในโรงเรียนสามารถติดต่อส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนไดง่้ายสะดวก และ
รวดเร็ว 

          

4. โรงเรียนไดมี้การมอบอ านาจใหแ้ก่บุคลากร
ผูป้ฎิบติัหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมสามารถ
ตดัสินใจ 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. โรงเรียนไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
บุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจนและสามารถจดัยดืหยุน่
รองรับการปฏิบติังานแทน เพื่อนร่วมงาน 

          

1.2 วสัิยทศัน์องค์กร           
6. โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ของ
โรงเรียนร่วมกนั 

          

7. วสิัยทศัน์ของโรงเรียนมีเป้าหมาย เช่ือมโยง 
วตัถุประสงค ์ภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือมัน่ 

          

8. วสิัยทศัน์ของโรงเรียนไดมี้การปรับใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง 

          

9. วสิัยทศัน์ของโรงเรียนจะท าประโยชน์ใหเ้กิดต่อ
ผูเ้รียน 

          

10. วสิัยทศัน์ของโรงเรียน สามารถน าไปสู่การปฏิบติั
ไดใ้น 

          

1.3 วฒันธรรมองค์กร           
11.  โรงเรียนมีการสร้างการแข่งขนัเชิงรุกและใหมี้

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
          

12.  บุคลากรในโรงเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันา
งาน 

          

13.  โรงเรียนสามารถสร้างความสามคัคีและการเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั 

          

14.  โรงเรียนมีเป้าหมายหลกัในดา้นการพฒันาผูเ้รียน           
15.  บุคลากรในโรงเรียนกลา้แสดงความสามารถทาง

วชิาการและพร้อมรับการปรับเปล่ียน 
          

16. โรงเรียนไดมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

17. โรงเรียนไดส้นบัสนุนใหใ้ชก้ารวจิยัเป็นส่วนของ
กระบวนการเรียนรู้ 

          

1.4  กลยุทธ์องค์กร           

18. โรงเรียนไดจ้ดัสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
ในทุกๆ ส่วนอยา่งเพียงพอ 

          

19.  ผูบ้ริหารโรงเรียนให้รางวลัแก่บุคลากรและทีมงาน
ท่ีสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ๆ  

          

20. บุคลากรในโรงเรียนไดใ้ชก้ารวดั และประเมินผล
เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

          

21. โรงเรียนไดส้ร้างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

          

22. การสร้างความส าเร็จใหก้บัโรงเรียนนั้น โรงเรียน
ไดส่้งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและการเรียนรู้
ของทีมงาน 

          

2. ด้านภาวะผู้น า 
2.2 การเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 

          

23.  ผูบ้ริหารโรงเรียนไดคิ้ดวธีิการท างานใหม่ๆ ใน
การบริหารโรงเรียน 

          

24. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุน้ให้บุคลากรปรับเปล่ียน
วธีิการในการท างาน 

          

25.  ผูบ้ริหารโรงเรียนกลา้เผชิญกบัความขดัแยง้อยา่ง
สร้างสรรค ์

          

26.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ 

          

27.  เพื่อใหบ้รรลุผลเป้าหมายสูงสุดผูบ้ริหารสามารถ
จูงใจใหบุ้คลากรในโรงเรียนปฏิบติังานเกินกวา่
ความคาดหวงัปกติ สูงสุด 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

28. ผูบ้ริหารโรงเรียนนบัเป็นตน้แบบท่ีดีดา้นความมี 
คุณธรรม จริยธรรม ความกล้าหาญ ความอดทน 
และความแน่วแน่เด็ดเด่ียว 

          

3. ด้านการเรียนรู้ 
3.1 ระดับการเรียนรู้ 

          

29.โรงเรียนไดก้ าหนดการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

          

30. การเรียนรู้ระดบับุคคลเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ใน
ระดบัอ่ืนๆ ท่านคิดวา่โรงเรียนไดใ้หค้วามส าคญั
การเรียนรู้ระดบับุคคล 

          

31. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั 

          

32. โรงเรียนไดมี้การบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคล
และการเรียนรู้ระดบัทีมงานเขา้ดว้ยกนั 

          

33. โรงเรียนมีกลไกในการพฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงทุก
ระดบัการเรียนรู้ 

          

3.2 ประเภทการเรียนรู้           
34. โรงเรียนและบุคลากรได ้ใชก้ารเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
          

35. โรงเรียนและบุคลากร เรียนรู้วธีิการวางแผน โดย
ใชก้ารคาดการณ์ในอนาคต 

          

36. โรงเรียนและบุคลากรไดมี้การหาวธีิท่ีจะเรียนรู้ทั้ง
จากภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

37. โรงเรียนและบุคลากรไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติังาน
มาก 

          

38. โรงเรียนไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูรู้้หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.3 วนัิยในการเรียนรู้           

39. บุคลากรในโรงเรียนตระหนกัรู้ในระดบัใดถึงการ
พฒันาตนเองและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

          

40. บุคลากรในโรงเรียนไดพ้ฒันาแบบแผนความคิด
ส่วนตนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
โรงเรียน 

          

41. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การพฒันาความคิดเชิง
สร้างสรรคแ์ละเนน้มุมมองแบบเป็นวงจร 

          

42. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การพฒันาวสิัยทศัน์ส่วน
ตน เพื่อน ามาบูรณาการเป็นวิสัยทศัน์ร่วมของ
โรงเรียน 

          

43. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การเรียนรู้เป็นทีม           
44. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การพฒันาความรู้

ความสามารถของตนเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์ร่วมของ
โรงเรียน                                                             

          

4. ด้านการจัดการความรู้ 
4.1 การแสวงหาความรู้ 

          

45. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ภายในโรงเรียน 

          

46. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ภายนอกโรงเรียน 

          

47. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การศึกษาอบรมเพื่อ
พฒันาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

          

48. บุคลากรในโรงเรียนไดใ้ชว้ธีิแสวงหาความรู้ท่ี
หลากหลาย 

          

49. บุคลากรในโรงเรียนมีผลการแสวงหาความรู้ใน
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.2 การสร้างความรู้           

50. โรงเรียนไดมี้การรวบรวมความรู้ใหม่ท่ีจ  าเป็นต่อ
การพฒันาครูอยูเ่สมอ และต่อเน่ือง 

          

51. โรงเรียนไดส้ังเคราะห์ความรู้ใหม่ใหบู้รณาการกนั 
และจดัเป็นหมวดหมู่ 

          

52. บุคลากรในโรงเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ย
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูรู้้ในดา้นต่างๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ 

          

53. โรงเรียนและบุคลากรไดส้ร้างความรู้ใหม่ โดย
วธีิการท่ีหลากหลาย 

          

4.3 การจัดเกบ็ความรู้           
54. โรงเรียนไดมี้การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ และ

คน้หาง่าย 
          

55. โรงเรียนไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการ
จดัเก็บขอ้มูล 

          

56. โรงเรียนไดมี้การปรับปรุงความรู้ใหม่ มาเก็บไว้
อยา่งต่อเน่ือง 

          

5. ด้านเทคโนโลยี 
5.1 การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 

          

57. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงและ
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

          

58. โรงเรียนไดส่้งเสริมและสนบัสนุน ใหบุ้คลากรมี
การแบ่งปัน แลกเปล่ียน และใชเ้ทคโนโลยร่ีวมกนั 

          

59. โรงเรียนไดมี้การพฒันาเทคโนโลยใีหท้นัสมยั เพื่อ
น ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

60. โรงเรียนไดมี้การใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ๆ แก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

          

61. โรงเรียนไดมี้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใหเ้ป็น
ประโยชน์ในดา้นการส่ือสาร การบริหารงานของ
โรงเรียนให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ 

          

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................... 

 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 

แบบสอบถาม 

เร่ือง รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

*********************************** 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั         

การบริหารตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่อง            

ทางสติปัญญา อนัจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา ต่อไปได้ ซ่ึงส่วนประกอบของแบบสอบถามน้ี

ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี 
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  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัของโรงเรียนของท่าน  

 การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศไทยได ้

ดงันั้น ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามครบถว้นทุกขั้นตอนอยา่งสมบูรณ์ ตามสภาพ   

ท่ีเป็นจริงหรือตามการปฏิบัติจริง ค าตอบของท่านมีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัยเพราะจะท าให้ทราบ

ขอ้เทจ็จริงและเพื่อประโยชน์ในการจดัการศึกษาพิเศษต่อไป 

 ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด ผูว้ิจยัจะเก็บ

เป็นความลบัและน ามาวเิคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น 

 

 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

      นางล าพึง  ศรีมีชยั 

        ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส 

                     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย คร้ังที ่2 

เร่ือง รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

***************************************** 

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

2. ต าแหน่งปัจจุบนั 

 ผูอ้  านวยการ     รองผูอ้  านวยการ  ครูปฏิบติัการ 

3. ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง 
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 ต  ่ากวา่ 5 ปี    5-10 ปี 

 11-15 ปี    16-20 ปี 

 21 ปีข้ึนไป 

4. ท่านเคยไดรั้บรู้การศึกษาเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

 เคย 

 ไม่เคย 

ในกรณีท่ีท่านเคย ไดรั้บจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาปกติ 

 การอบรมสัมมนา 

 การศึกษาดว้ยตนเอง 

 การบอกกล่าวของเพื่อนร่วมงาน 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ............................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันและความคาดหวงัในโรงเรียนของท่าน 

ค าช้ีแจง ในฐานะท่ีท่านเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการศึกษาของโรงเรียนโดยตรงขอใหท้่านพิจารณาวา่

ในแต่ละขอ้ต่อไปน้ีโรงเรียนของท่านไดด้ าเนินการตามสภาพปัจจุบนัและท่านความคาดหวงัจะให้

เกิดเพียงใด โดยการเขียนวงกลมลอ้มหมายเลขตามสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงั โดยระดบั

คะแนนเป็น ดงัต่อไปน้ี 

 “ 5 ”  หมายถึง ในระดบัมากท่ีสุด 

 “ 4 ”  หมายถึง ในระดบัมาก 

 “ 3 ”  หมายถึง ในระดบัปานกลาง 
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 “ 2 ”  หมายถึง ในระดบันอ้ย 

 “ 1 ”  หมายถึง ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ด้านองค์กร 
1.1  โครงสร้างขององค์กร 

  
 

 
 

   
  

28. โรงเรียนมีระบบท างานท่ีเปิดโอกาสให้
องคก์รยอ่ย สร้างวสิัยทศัน์เป้าหมาย
ร่วมกนั พร้อมเปิดโอกาสใหเ้สนองานใน
หนา้ท่ีรับผิดชอบเป็นประจ าและเสนอ

          



24 

 

 
 

 
 
 
 
 

วธีิการปฏิบติังานท่ีแตกต่างจากท่ีปฏิบติั
อยู ่เพียงใด 

29. โรงเรียนมีการมอบหมายหนา้ท่ีของ
หน่วยงานหรือบุคคลไดช้ดัเจนพร้อม
อ านาจการสั่งการของหน่วยงานต่างๆ 
สามารถตดัสินใจไดด้ าเนินการได้
สะดวก รวดเร็ว ทนัท่วงที เพียงใด 

          

30. โรงเรียนมีการเจรจาติดต่อประสานงาน
กบับุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการเช่ือมโยงการปฏิบติังาน
ใหมี้ความง่ายสะดวก รวดเร็ว คล่องตวั
ส่งผลถึงการขยายเครือข่ายการ
ปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ เพียงใด 

          

31. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจให้กบั
องคก์รยอ่ยและบุคลากรไดมี้ส่วนร่วมคิด 
ร่วมตดัสินใจในการบริหารงานร่วมกนั
ทุกฝ่าย เพียงใด 

          

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. โรงเรียนไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ของบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจนและสามารถ
จดัยดืหยุน่รองรับการปฏิบติังานของเพื่อน
ร่วมงาน ส่งผลใหง้านต่างๆ ไดด้ าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง เพียงใด 
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1.2 วสัิยทัศน์องค์กร           

6. โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการก าหนด
วสิัยทศัน์ของโรงเรียนร่วมกนั เพียงใด 

          

7. โรงเรียนไดมี้วสิัยทศัน์ ไดมี้การเช่ือมโยง
ใหเ้ห็นเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ค่านิยม 
โดยรวมของโรงเรียน เพียงใด 

          

8. ท่านคิดวา่วสิัยทศัน์ปัจจุบนัสมควร
เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ
ปัจจุบนั เพียงใด 

          

9. ท่านคิดวา่วสิัยทศัน์ของโรงเรียนจะท า
ประโยชน์ใหเ้กิดต่อผูเ้รียน เพียงใด 

          

10. ท่านคิดวา่วสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้เพียงใด 

          

1.3 วฒันธรรมองค์กร           

11. โรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียน ครู 
ผูบ้ริหาร แสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย
เป็นประจ า ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเล็กหรือ
เร่ืองใหญ่ เพียงใด 

          

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12. โรงเรียนไดรั้บการพฒันา ไดรั้บการยก
ยอ่งในการพฒันาผลิตส่ือ และจดัประชุม
เร่ืองการพิจารณาปรับปรุงพฒันางานให้
มีประสิทธิภาพสม ่าเสมอ เพียงใด 

          

13. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมการแลกเปล่ียน           
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เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในทางไลน์  ทางเวป็
ไซต ์และไดเ้อาความรู้ใหม่มาถ่ายทอด
ใหเ้พื่อร่วมงาน เพียงใด 

14. โรงเรียนไดมี้การมุ่งหวงัพฒันาผูเ้รียน
เป็นหลกัส าคญั โดยดูท่ีเป้าหมายของเด็ก 
และครูมีคุณภาพท่ีไดรั้บการพฒันาการ
เรียนรู้ มาสนบัสนุนการเรียนการสอน 
เพียงใด 

          

15. โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูไดแ้สดงออกทาง
วชิาการ มีการจดัประชุมสัมมนาทาง
วชิาการ ผลงานท่ีเป็นเลิศของครูจน
ส่งผลใหค้รูไดรั้บรางวลั และการยกยอ่ง
เชิดชูในผลงานท่ีส่งผลต่อผูเ้รียน เพียงใด 

          

16. โรงเรียนไดพ้ฒันาใหค้รูมีวธีิการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการ วธีิการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และ
น ามาพฒันานกัเรียนสม ่าเสมอ 
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน เพียงใด 

          

17. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหมี้การวจิยัควบคู่
กบัการเรียนหรือการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อ
น ามาพฒันาการเรียนการสอน เพียงใด 

          

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.4 กลยุทธ์องค์กร           
18. โรงเรียนไดจ้ดัท าสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนใหมี้บรรยากาศเหมือนบา้น 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทีเกิดข้ึนในทุกส่วน
ของโรงเรียน เพียงใด 
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19. โรงเรียนไดมี้การให้รางวลัแก่คนท่ี
ประสบความส าเร็จในการพฒันางาน
ดา้นการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่อง
ทางสติปัญญา โดยมีการแข่งขนัคน้พบ
ทางวธีิการจดัการเรียนการสอนเทคนิค
ใหม่ ๆ เพื่อไดเ้อาความรู้มาแลกเปล่ียน
กนั เพียงใด 

          

20. โรงเรียนไดมี้การก าหนดดชันีการช้ีวดั
การเรียนการสอนเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา เพื่อก าหนดมาตรฐานการ
พฒันาความสามารถของเด็กเพื่อไดรั้บ
การพฒันาความรู้แลว้เด็กควรพฒันาอยู่
ในระดบัต่อไปในอนาคต เพียงใด 

          

21. โรงเรียนไดป้รับส่ิงแวดลอ้ม เช่น อาคาร 
สถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความ
สอดคลอ้งกบัเด็กแต่ละบุคคล เพียงใด 

          

22.โรงเรียนไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้
ร่วมกนักบัทีมงานและเรียนรู้ของ
บุคลากรท่ีเป็นตน้แบบมาพฒันางาน 
เพียงใด  
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ด้านภาวะผู้น า 
2.1 การเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 

   
  

   
  

23. ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารไดคิ้ดวธีิการท างาน
ใหม่ๆ อยูเ่สมอในการบริหารโรงเรียน 
เพียงใด 

          

24. ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารทา้ทายใหบุ้คลากรได้
ปรับเปล่ียนวธีิการท างานใหม่ๆ เพียงใด 

          

25. ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารมีความกลา้และ
สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์เพียงใด 

          

26. ท่านคิดวา่ผูบ้ริหาร มีความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบติัการเรียนรู้ 
ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คุณภาพครู 
และคุณภาพหลกัสูตรการเรียนการสอน 
เพียงใด 

          

27. ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารมีความสามารถโนม้
นา้วจูงใจใหบุ้คลากรท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จ และไดท้  างานท่ี
มอบหมายดีเกินคาดจนส่งผลดีต่องาน 
เพียงใด 

          

รายการ ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
28. ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีน่ายกยอ่ง 

เชิดชูในดา้นการบริหารท่ีดีส่งผลให้
โรงเรียนไดรั้บความดีความชอบ และ
เป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง ชุมชน และ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จนถือไดว้า่เป็น
ตน้แบบท่ีดีดา้นความมีคุณธรรม
จริยธรรม กลา้หาญ ความอดทน และ
ความแน่วแน่เด็ดเด่ียว เพียงใด 

          

3. ด้านการเรียนรู้ 
3.1 ระดับการเรียนรู้ 

   
  

   
  

29. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่ง
รอบดา้น และใหต่ื้นตวัต่อสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในยคุกระแสการเปล่ียนแปลงให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพียงใด 

          

30. โรงเรียนไดใ้หค้วามส าคญักบับุคลากร
ทุกคนใหมี้โอกาสแสดงความรู้ 
ความสามารถ ศกัยภาพของตนเอง และ
ใหค้วามส าคญัการเรียนรู้ระดบับุคคล
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดบัต่อไป 
เพียงใด 

 
 

         

31. โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คคลได้
แสดงออกความสามารถในท่ีสาธารณะ
ชนในเวทีการประชุมทางวชิาการ และ
น าความรู้ของแต่ละบุคคลแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพียงใด 

          

รายการ ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
32. โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้การประชุมสัมมนา

ทางวชิาการ จดัการน าความรู้ท่ี

แสดงออกทางเอกสารต ารา เวปไซต ์วี

ซีดี เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคล 

และการเรียนรู้ของบุคคลการเรียนรู้

ระดบัทีมงานเขา้ดว้ยกนั เพียงใด 

   

  

   

  

33. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหมี้การน าบุคลากร

ท่ีมีความรู้หลากหลายสาขาวชิาการมา

บูรณาการดว้ยการสร้างเครือข่ายทีมงาน 

เพื่อมาเช่ือมโยงการเรียนรู้ร่วมกบั 

เพียงใด 

   

  

   

  

3.2 ประเภทการเรียนรู้           

34. โรงเรียนไดส้นบัสนุนให้บุคลากรน าเอา
ประสบการณ์ท่ีจดัการเรียนการสอนได้
ประสบความส าเร็จและก่อใหเ้กิดผลดีแก่
เด็กบกพร่องทางสติปัญญามาประยกุตใ์ช้
ใหเ้หมาะสม เพียงใด 

          

35. โรงเรียนไดมี้การจดัท าแผนระยะสั้น 
แผนระยะยาว ในการบริหารจดัการเรียน  
การสอนใหก้บัเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาร่วมกนักบับุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน เพียงใด 

          

รายการ ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
36. โรงเรียนและบุคลากรไดคิ้ดคน้หา

รูปแบบวธีิการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและ
หลากหลาย เทคนิควธีิการแสวงหา
ความรู้ จากภายในและภายนอกโรงเรียน
มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเพียงใด 

   

  

   

  

37. โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรน า
ประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้จากการท างาน
มาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันางานใหมี้
ประสิทธิภาพ เพียงใด 

   

  

   

  

38. โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้วทิยากรภายนอกท่ี
เช่ียวชาญความรู้ทางดา้นการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา มาเป็นผูนิ้เทศช้ีแนะแนวทาง
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการศึกษา 
เพียงใด 

   

  

   

  

3.3 วนัิยในการเรียนรู้           
39. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนตระหนกั

คิดตระหนกัรู้คุณค่าการแสวงหาความรู้
เพื่อพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลรอบรู้และ
สามารถพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ได ้เพียงใด 

          

40. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การ
พฒันาแบบแผนความคิดส่วนตนดว้ยการ
เอาใจใส่ มุ่งมัน่ ใหอุ้ดมการณ์ แนวคิด
ของตนไปสู่การพฒันางานของโรงเรียน
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
โรงเรียน เพียงใด 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

41. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดมี้
ความคิดนอกกรอบ ออกแบบงานให้
ทนัสมยัท่ีนวตักรรมใหม่ๆ แลว้น ามา
พฒันางานโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพียงใด 

          

42. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดน้ า
วสิัยทศัน์ท่ีมีอยูก่บัการพฒันาการจดั
การศึกษาเด็กบกพร่องทางสติปัญญาใหมี้
แนวคิดใหม่ๆ โดยยดึการบูรณาการ
วสิัยทศัน์ร่วมกนัของโรงเรียน 

          

43. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดท้  างาน
ร่วมกนัเป็นทีมงานจนงานประสบ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ดียวกนัเกิด
วามภาคภูมิใจงานร่วมกนักบัผลงาน 
เพียงใด 

          

44. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดพ้ฒันา
ตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์การท างานอยา่งดีมี
คุณภาพจนกระทัง่งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพียงใด 

          

4. ด้านการจัดการความรู้ 
4.1 การแสวงหาความรู้ 

   
  

   
  

45. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บการ
สนบัส่งเสริมใหมี้การแสวงหาความรู้
จากบุคลากรในโรงเรียนแต่ละบุคคลท่ีมี
ความรู้ในดา้นศาสตร์ต่างๆ ภายใน
โรงเรียน เพียงใด 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

45. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมใหมี้การแสวงหาความรู้จาก
บุคลากรภายนอกท่ีมีความรอบรู้ในดา้น
ศาสตร์ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน เพียงใด 

          

47. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดไ้ป
แสวงหาความรู้โดยการอบรม ศึกษาดู
งาน ทศันศึกษา ประชุมสัมมนาวชิาการ 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ เอกสาร ต าราทาง
วชิาการ ทางเวปไซต ์ต่างๆ ท่ีเป็นการ
แสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย เพียงใด 

          

48. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมใหไ้ดเ้ขา้รับการพฒันาทางดา้น
ความรู้การศึกษาพิเศษ และการน า
นวตักรรมใหม่ๆ มาสนบัสนุนจดั
การศึกษาใหพ้ฒันามากข้ึน เพียงใด 

          

49. ท่านคิดวา่บุคลากร เม่ือไดรั้บมอบหมาย
ภารกิจงานท่ีส าคญัแลว้ไดไ้ปศึกษาหา
ความรู้มาเพิ่มเติมเพื่อพฒันางานให้
ประสบความส าเร็จในภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพียงใด 

          

4.2 การสร้างความรู้           

50. โรงเรียนไดจ้ดัท าระบบคลงัความรู้ โดย
การจดัระบบอิเลคทรอนิคส์เขา้มาใช้
บริหารจดัการและน าความรู้ใหม่ๆ ท่ีจ  า
เป็นมาพฒันาครูอยูเ่สมอและต่อเน่ือง 
เพียงใด 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

51. โรงเรียนไดจ้ดัท าระบบสารสนเทศ เพื่อ
การสืบคน้หาขอ้มูลท่ีได ้ สังเคราะห์มา
รวบรวมใหเ้ป็นระบบระเบียบหมวดหมู่
สะดวกง่ายต่อการน าไปใชง้าน เพียงใด 

   

  

   

  

52. ท่านคิดวา่บุคลากรในโรงเรียนไดน้ า

ความรู้ท่ีตนเองแสวงหาความรู้พฒันา

ความรู้มาเป็นองคก์รความรู้ใหม่ดว้ยการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูรู้้ในดา้นต่างๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

   

  

   

  

53. โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้

สร้างความรู้ใหม่ดว้ยการพฒันาต่อ

ยอดจากองคค์วามรู้จากตนเองและบุคคล

อ่ืน และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ี

หลากหลาย เพียงใด 

   

  

   

  

4.3 การจัดเกบ็ความรู้           

54. โรงเรียนไดน้ าความรู้ใหม่ๆ มาจดัท าเป็น
คลงัความรู้และจดัท าเป็นระบบเพื่อให้
ทุกคนไดน้ าสืบคน้หาเพื่อน าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นระบบและง่ายต่อ
การคน้หา เพียงใด 

          

55. โรงเรียนไดน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมา
ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั
และสามารถสืบคน้ควา้หาไดง่้าย เพียงใด 
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รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

56. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมสนบัสนุนให้
จดัการน าเสนอความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดม้าจาก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมาจดัเก็บ
เป็นคลงัความรู้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง เพียงใด 

          

5. ด้านเทคโนโลยี 
5.1 การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 

          

57. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมใหบุ้คลากรได้
อบรมพฒันา ศึกษาดูงาน การใช้
เทคโนโลยเีก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ และ
สามารถน าเอาเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้
ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรู้ เพียงใดขอขอบคุณ  เป็นอยา่งสูง 
เพียงใด  

          

58. โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรจดัประกวดแข่งขนัการคิดคน้
นวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อ
น ามาเป็นตน้แบบและแบ่งปัน
แลกเปล่ียนควรใชเ้ทคโนโลยร่ีวมกนั 
เพียงใด 

          

59. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรพฒันา
เทคโนโลยดีว้ยการศึกษาพิเศษใหมี้ความ
ทนัสมยัสามารถน ามาใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดก่้อเกิดประโยชน์ เพียงใด 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................        

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ขององค์ประกอบองค์กร    

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

 

รายการ 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวงั 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

60. โรงเรียนไดมี้การน าความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยท่ีีไดเ้รียนรู้มาพฒันางานสร้าง
แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ แก่ผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพียงใด 

          

61. โรงเรียนไดมี้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีร่วมกนัพฒันาใหมี้ความ
ทนัสมยัและเป็นระบบมาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ในดา้นการส่ือสาร การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารงานของ
โรงเรียนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ 
เพียงใด 
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          ข้อมูล

นักศึกษา 

นางล าพึง  ศรีมีชยั 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัสยาม  

อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

ดร.พยงุศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์ 

ดร.ประพฒัน์พงศ ์ เสนาฤทธ์ิ 

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินฉบบัน้ี เป็นการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์

ขององคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ           

ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 
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 ในฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ขอให้ท่านพิจารณาวา่ดชันีหรือตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นองคป์ระกอบการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา มีความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ ท่ีจะเกิดกบัโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา เม่ือน า

องคป์ระกอบการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไปใช ้

 ความเหมาะสม    หมายถึง  ความเหมาะสมกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  
       การศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 
 ความเป็นไปได้ หมายถึง  ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจริง 
 ประโยชน์  หมายถึง  ประโยชน์ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  
              การศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 
 โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัการประเมินของท่านตามเกณฑต์่อไปน้ี 
 “5”  หมายถึง เน้ือหาสาระขององคป์ระกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือมี 
   ประโยชน์ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
   ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา ในระดบั มากทีสุ่ด 
 “4” หมายถึง เน้ือหาสาระขององคป์ระกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือมี 
   ประโยชน์ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
   ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา ในระดบั มาก 
 “3” หมายถึง เน้ือหาสาระขององคป์ระกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือมี 
   ประโยชน์ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
   ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา ในระดบั ปานกลาง  
 “2” หมายถึง เน้ือหาสาระขององคป์ระกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือมี 
   ประโยชน์ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
   ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา ในระดบั น้อยพิเศษ                         
 “1” หมายถึง เน้ือหาสาระขององคป์ระกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือมี 
   ประโยชน์ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
   ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา ในระดบั น้อยทีสุ่ด   
 

                                                       ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ 
    ล าพึง  ศรีมีชยั 

    ผูว้จิยั 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ด้านองค์การ                
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1.1 โครงสร้างองค์การ 
1. โรงเรียนมีระบบท างานท่ีให้โอกาส
สร้างสรรค ์
2. บุคลากรในโรงเรียนสามารถรับและ
สนองการสัง่การของผูบ้งัคบับญัชาได้
สะดวก และรวดเร็ว 
3.บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
ติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนไดง่้ายสะดวก และรวดเร็ว 
4. โรงเรียนไดมี้การมอบอ านาจใหแ้ก่
บุคลากรผูป้ฎิบติัหรือผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียมีส่วนร่วมสามารถตดัสินใจ 
5. โรงเรียนไดมี้การก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีของบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจนและ
สามารถจดัยดืหยุน่รองรับการ
ปฏิบติังานแทน เพ่ือนร่วมงาน 
1.2 วสัิยทศัน์องค์กร 
6. โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากร
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การก าหนดวสิยัทศันข์องโรงเรียน
ร่วมกนั 

7.   7. วสิยัทศัน์ของโรงเรียนมีเป้าหมาย 
เช่ืองโยง วตัถุประสงค ์ ภารกิจ ค่านิยม 
และความเช่ือมัน่ 

8.  8. วสิยัทศัน์ของโรงเรียนไดมี้การปรับ
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง 

9.  9. วสิยัทศัน์ของโรงเรียนจะท า
ประโยชน์ใหเ้กิดต่อผูเ้รียน 

10 10. วสิยัทศัน์ของโรงเรียน สามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัได ้

 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.3 วฒันธรรมองค์การ                
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11. โรงเรียนมีการสร้างการแข่งขนัเชิง
รุกและใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
12. บุคลากรในโรงเรียนมีทศันคติท่ีดี
ต่อการพฒันางาน 
13. โรงเรียนสามารถสร้างความสามคัคี
และการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
14. โรงเรียนมีเป้าหมายหลกัในดา้นการ
พฒันาผูเ้รียนมากนอ้ย 
15. บุคลากรในโรงเรียนกลา้แสดง
ความสามารถทางวชิาการและพร้อมรับ
การปรับเปล่ียน 
16. โรงเรียนไดมี้การปรับปรุงการ
ปฏิบติังานเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
17. โรงเรียนไดส้นบัสนุนใหใ้ชก้ารวจิยั
เป็นส่วนของกระบวนการเรียนรู้ 
1.4 กลยุทธ์องค์กร 
18. โรงเรียนไดจ้ดัสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในทุกๆ ส่วนอยา่ง
เพียงพอ 
19. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหร้างวลัแก่
บุคลากรและทีมงานท่ีสร้างสรรคอ์งค์
ความรู้ใหม่ๆ  
20. บุคลากรในโรงเรียนไดใ้ชก้ารวดั 
และประเมินผลเป็นเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
21. โรงเรียนไดส้ร้างส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
22 .  ก ารส ร้ า งคว ามส า เ ร็ จ ให้ กับ
โรงเรียนนั้น โรงเรียนได้ส่งเสริมการ
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เรียนรู้ของบุคลากรและการเรียนรู้ของ
ทีมงาน 
2. ด้านภาวะผู้น า 
2.1 การเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง 
23.ผูบ้ริหารโรงเรียนไดคิ้ดวธีิการ
ท างานใหม่ๆ ในการบริหารโรงเรียน 
24. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุน้ให้
บุคลากรปรับเปล่ียนวธีิการในการ
ท างาน 
25. ผูบ้ริหารโรงเรียนกลา้เผชิญกบั
ความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
26. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
27. เพื่อใหบ้รรลผุลเป้าหมายสูงสุด
ผูบ้ริหารสามารถจูงใจใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนปฏิบติังานเกินกวา่ความ
คาดหวงัปกติ สูงสุด 
28. ผูบ้ริหารโรงเรียนนบัเป็นตน้แบบท่ี
ดีดา้นความมีคุณธรรม จริยธรรม ความ
กลา้หาญ ความอดทน และความแน่ว
แน่เด็ดเด่ียว 
3. ด้านการเรียนรู้ 
3.1 ระดบัการเรียนรู้ 
29. โรงเรียนไดก้ าหนดการพฒันา
บุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
30.การเรียนรู้ระดบับุคคลเป็นพ้ืนฐาน                
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การเรียนรู้ในระดบัอ่ืนๆ ท่านคิดวา่
โรงเรียนไดใ้หค้วามส าคญัการเรียนรู้
ระดบับุคคล 
31. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหบุ้คลากร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
32. โรงเรียนไดมี้การบูรณาการการ
เรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ระดบั
ทีมงานเขา้ดว้ยกนั 
33. โรงเรียนมีกลไกในการพฒันา
เครือข่ายเช่ือมโยงทุกระดบัการเรียนรู้ 
3.2 ประเภทการเรียนรู้ 
34.โรงเรียนและบุคลากรได ้ใชก้าร
เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อปรับใหเ้ขา้
กบัการเปล่ียนแปลง 
35. โรงเรียนและบุคลากร เรียนรู้วธีิการ
วางแผน โดยใชก้ารคาดการณ์ใน
อนาคต 
36. โรงเรียนและบุคลากรไดมี้การหา
วธีิท่ีจะเรียนรู้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
37. โรงเรียนและบุคลากร ไดเ้รียนรู้จาก
การปฏิบติังาน 
38. โรงเรียนไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก 
3.3 วนิัยในการเรียนรู้ 
39. บุคลากรในโรงเรียนตระหนกัรู้ถึง
การพฒันาตนเองและโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

 
 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
40. บุคลากรในโรงเรียนไดพ้ฒันาแบบ
แผนความคิดส่วนตนใหมี้ความ
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
โรงเรียน 
41. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การพฒันา
ความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละเนน้มมุมอง
แบบเป็นวงจร 
42. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การพฒันา
วสิยัทศัน์ส่วนตนเพ่ือน ามาบูรณาการ
เป็นวสิยัทศัน์ร่วมของโรงเรียน 
43. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การเรียนรู้
เป็นทีม 
44. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การพฒันา
ความรู้ความสามารถของตน เพื่อบรรลุ
วสิยัทศัน์ร่วมของโรงเรียน 
4. ด้านการจดัการความรู้ 
4.1 การแสวงหาความรู้ 
45. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การ
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายใน
โรงเรียน 
46. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การ
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้
ภายนอกโรงเรียน 
47. บุคลากรในโรงเรียนไดมี้การศึกษา
อบรมเพ่ือพฒันาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
48. บุคลากรในโรงเรียนไดใ้ชว้ธีิ
แสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย 
49. บุคลากรในโรงเรียนมีผลการ
แสวงหาความรู้ในภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 
 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4.2 การสร้างความรู้                
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50. โรงเรียนไดมี้การรวบรวมความรู้
ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาครูอยูเ่สมอ 
และต่อเน่ือง 
51. โรงเรียนไดส้งัเคราะห์ความรู้ใหม่
ใหบู้รณาการกนั และจดัเป็นหมวดหมู่ 
52. บุคลากรในโรงเรียนไดส้ร้างองค์
ความรู้ใหม่ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัผูรู้้ในดา้นต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
53. โรงเรียนและบุคลากรไดส้ร้าง
ความรู้ใหม่ โดยวธีิการท่ีหลากหลาย 
4.3 การจดัเกบ็ความรู้ 
54. โรงเรียนไดมี้การจดัเก็บความรู้
อยา่งเป็นระบบ และคน้หาง่าย 
55. โรงเรียนไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ๆ มา
ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล 
56. โรงเรียนไดมี้การปรับปรุงความรู้
ใหม่ มาเก็บไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
5. ด้านเทคโนโลย ี
5.1 การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 
57. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหบุ้คลากร
สามารถเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
การเรียนรู้ 
58. โรงเรียนไดส่้งเสริมและสนบัสนุน 
ใหบุ้คลากรมีการแบ่งปัน แลกเปล่ียน 
และใชเ้ทคโนโลยร่ีวมกนั 
 

 
 
 
 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
59. โรงเรียนไดมี้การพฒันาเทคโนโลยี                
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ให้ ทันสมัย  เ พื่ อ น า ม า ใ ช้ ใ นก า ร
ปฏิบติังาน 
60.โรงเรียนไดมี้การใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อ
การสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ แก่ผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ือง 
61.โรงเรียนไดมี้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเ้ป็นประโยชน์ในดา้น
การส่ือสาร การบริหารงานของ
โรงเรียนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียได้
รับทราบ 

 
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะอืน่ใดโปรดระบุ 

 ................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................ 

 

 

       ขอไดรั้บความขอบคุณจากวิจยั 

 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้หาสาระกบัการสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
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         ข้อมูลนักศึกษา 

นางล าพึง  ศรีมีชยั 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัสยาม  

อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

ดร.พยงุศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์ 

ดร.ประพฒัน์พงศ ์ เสนาฤทธ์ิ 

แบบประเมนิค่าดชันีความสอดคล้องของเนือ้หาสาระกบัการสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

การศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสตปัิญญา 

ค าช้ีแจง 
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 แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง ฉบบัน้ี เป็นการประเมินตามเอกสารท่ีแนบ โดยเสนอไวเ้ป็นเน้ือหา

สาระ “ร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา” 

(รายละเอยีดในเอกสารประกอบประเมนิรูปแบบ ฉบับที ่2) ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 ในฐานะท่ีท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ขอให้ท่านพิจารณาวา่เน้ือหาในประเด็นต่างๆของรูปแบบดงักล่าวน้ี มี

ความสอดคลอ้งในการน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา
เพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย  ท่ีตรงกบัระดบัการสอดคลอ้งท่ีท่านเลือก โดยพิจารณาตามเกณฑต์่อไปน้ี  

 “5”  หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีก าหนด “มีความสอดคล้องอย่างยิ่ง” กบัการพฒันาโรงเรียนสู่องค์กร
   แห่งการเรียนรู้  
 “4”  หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีก าหนด “มีความสอดคล้อง” กับการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่ง          
   การเรียนรู้ 
 “3”  หมายถึง “ไม่แน่ใจว่าเนือ้หาสาระทีก่ าหนดทีม่คีวามสอดคล้อง” กบัการพฒันาโรงเรียนสู่ 
  องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 “2”  หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีก าหนด “ไม่มีความสอดคล้อง” กับการพฒันาโรงเรียนสู่องค์กรแห่ง     
   การเรียนรู้ 
 “1”  หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีก าหนด “ไม่มคีวามสอดคล้องอย่างยิ่ง” กบัการพฒันาโรงเรียนสู่องคก์ร
   แห่งการเรียนรู้ 
 
อนึ่งหากท่านเห็นว่าเนือ้หาสาระรายละเอยีดข้อใดควรแก้ไข ขอความกรุณาแก้ลงในข้อนั้นได้เลย 

 

 

     ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ 
     ล าพึง  ศรีมีชยั 

     ผูว้จิยั 
 

 

 

ตารางที่ 1 แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาสาระกบัการสร้างรูปแบบองค์กรแห่ง    

การเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 

รายละเอยีดเนือ้หาสาระของรูปแบบ ระดับความสอดคล้อง 
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5 4 3 2 1 

1. หลกัการของรูปแบบ 
1.1 หลกัการพฒันาของคนในองคก์ร...................................................... 
1.2 หลกัการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของบุคลากรในองคก์ร.................... 
1.3 หลกัการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง......... 
1.4 หลกัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง............................................................ 
1.5 หลกัความต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืเป็นระบบ......................... 
1.6 หลกัการพฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
เฉพาะท่ี.................................................................................................. 
1.7 หลกัการดา้นความเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตามพ.ร.บ การ
จดัการศึกษาส าหรับคนพิการ................................................................. 
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.... 

 
.... 

2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
2.1 เพื่อสร้างรูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา.............................................................. 
2.2 เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการจดั
การศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้........................................................ 

 
 

.... 
 

.... 

 
 

.... 
 

.... 

 
 

.... 
 

.... 

 
 

.... 
 

.... 

 
 

.... 
 

.... 

3. กลไกในการด าเนินงาน 
3.1 ระบบบริหารงาน 
1) มีการจดัหน่วยงานเพื่อพฒันารูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้............. 
2) ก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์ร............................................................. 
3) โรงเรียนแต่งตั้งคณะท างานโดยมีคณะกรรมการรับผดิชอบดูแล 
ช่วยเหลือ............................................................................................... 
3.2 รูปแบบการบริหาร 
3.2.1 ระดับโรงเรียน 
1) ศึกษา สภาพปัญหาและความตอ้งการ................................................ 
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.... 

 

รายละเอยีดเนือ้หาสาระของรูปแบบ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
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3.กลไกในการด าเนินงาน (ต่อ) 
2) ด าเนินการพฒันาบุคลากร................................................................ 
3) นิเทศ ติดตามและประเมินผล........................................................... 
3.2.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน 
1) ผูบ้ริหารพฒันาตนเอง....................................................................... 
2) สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและความมีส่วนร่วม............................... 
3) สร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรและคนในองคก์ร........................... 
4) ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวก..................... 
5) สร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูและบุคลากร............................................... 
3.2.3 ระดับครูและบุคลากร 
1) พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถ............................................ 
2) พฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม....................................................... 
3) สร้างความรู้ใหม่ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย......................................... 
4) ด าเนินการจดัเก็บและแลกเปล่ียนเรียนรู้........................................... 
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4. วธีิการด าเนินงาน 
4.1 ระดับโรงเรียน 
1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการพฒันาโรงเรียนเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้............................................................................ 
2) ก าหนดวสิัยทศัน์โดยมุ่งเนน้ใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้.. 
3) พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้....................................................... 
4) โรงเรียนจดัใหมี้การประชุมสัมมนา แนวทางการเรียนรู้ร่วมกนั...... 
5) โรงเรียนจดัหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพฒันาและจดักิจกรรมสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้............................................................................ 
6) โรงเรียนจดัใหมี้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล............................ 
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4. วธีิการด าเนินงาน (ต่อ) 
4.2 ระดับผู้บริหาร 
1) ผูบ้ริหารพฒันาความรู้ความเขา้ใจของตนเองดา้นรูปแบบ 
องคก์รแห่งการเรียนรู้........................................................................... 
2) ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวก ในการพฒันา 
โรงเรียนสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้........................................... 
3) ผูบ้ริหารสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและความมีส่วนร่วมแก่ครู 
และคณะบุคลากร................................................................................. 
5) สร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูบุคลากรและเป็นแบบอยา่งท่ีดี................... 
4.3 ระดับครูและบุคลากร 
1) ครูมีความตระหนกัในการศึกษาเพื่อพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความ 
สามารถอยา่งต่อเน่ือง........................................................................... 
2) ครูพฒันาการการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมกบัเพื่อนครูและบุคลากร.... 
3) ครูสร้างความรู้ใหม่ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและมีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีตนเองคน้พบหรือพฒันาข้ึน................ 
4) ครูพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ 
เด็กนกัเรียน.......................................................................................... 
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5. ประเมินรูปแบบ 
1) จดัใหมี้การประเมินความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้....................... 
2) ประเมินโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย.............................................. 
3) ประเมินดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายไดแ้ก่ ประเมินจากผลการ 
ปฏิบติัจริงจากการประชุมสัมมนา....................................................... 
4) น าผลการสะทอ้นกลบัจากการประเมินโรงเรียนไปปรับปรุงแกไข 
และพฒันาเพื่อใหโ้รงเรียนเป็นองคก์ารแห่งากรเรียนรู้....................... 
5) เผยแพร่ผลการพฒันาความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหเ้ป็นท่ีรับ 
ทราบของครู บุคลากร กรรมการ โรงเรียนและชุมชนทราบ................ 
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6.เงื่อนไขความส าเร็จ 
6.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร ตอ้งตระหนกัและมียทุธศาสตร์ 
มีชดัเจน................................................................................................ 
6.2 มีแผนงานโครงการ โครงการในการพฒันา................................... 
6.3 มีการเนน้แนวคิด ติดตาม ประเมินผล อยา่งต่อเน่ืองและน าผลการ 
ประเมินมาพฒันา................................................................................. 
6.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนถือเป็นหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาสู่ความเป็น 
องคก์รเรียนรู้........................................................................................ 
6.5 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ.... 
6.6 การพฒันาตอ้งมุ่งประโยชน์เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน........ 
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 หากท่านมีข้อเสนอแนะอืน่ใดโปรดระบุ 

 ................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................ 

 

 

       ขอไดรั้บความขอบคุณจากวิจยั 

แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่โรงเรียนการศึกษาพเิศษจะได้รับจาก 
ร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 

ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 
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         ข้อมูลนักศึกษา 

นางล าพึง  ศรีมีชยั 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัสยาม  

อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

ดร.พยงุศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์ 

ดร.ประพฒัน์พงศ ์ เสนาฤทธ์ิ 

แบบประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ทีโ่รงเรียนการศึกษาพเิศษจะได้รับจาก 

ร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ  

ด้านการบกพร่องทางสตปัิญญา 

 
ค าช้ีแจง 
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 แบบประเมินฉบบัน้ี เป็นการประเมินรูปแบบตามเอกสารท่ีแนบ โดยเสนอในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระจาก
รูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 
 
 ในฐานะท่ีท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ขอใหท่้านพิจารณาวา่ดชันีหรือตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นองคป์ระกอบของ
รูปแบบในด้าน หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ การประเมินผลและเง่ือนไข
ความส าเร็จ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ ในการพฒันารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา เพียงใด 
 
 ความเหมาะสม หมายถึง ความเหมาะสมกบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน 
 ความเป็นไปได้ หมายถึง ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจริง 
 ประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน 
 โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัการประเมินของท่านตามเกณฑต์่อไปน้ี 
 “5”   หมายถึง เน้ือหาสาระขององคป์ระกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือมี 
   ประโยชน์องคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ         
   ในระดบัมากทีสุ่ด 
 “4”   หมายถึง      เน้ือหาสาระขององคป์ระกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือมี 
   ประโยชน์ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
   ในระดบั มาก 
 “3”   หมายถึง เน้ือหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ หรือมีประโยชน์
   ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในระดบั ปานกลาง 
 “2”   หมายถึง เน้ือหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ หรือมีประโยชน์
   ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในระดบั น้อย 
 “1”   หมายถึง เน้ือหาสาระขององค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ หรือมีประโยชน์
   ต่อองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในระดบั น้อยทีสุ่ด 
 
 
               ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ 

      ล าพึง  ศรีมีชยั 
      ผูว้จิยั 

รายละเอยีดเนือ้หาสาระ 
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. หลกัการของรูปแบบ 
 1.1 หลกัการพฒันาตนเองของครู
และบุคลากรในองคก์ร................... 
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 1.2 หลกัการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ของบุคลากรในองคก์ร........ 
 1.3 หลกัการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของบุคลากร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง...................................... 
 1.4 หลกัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.5 หลกัความต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิด
ความยัง่ยืนเป็นระบบ..................... 
 1.6 หลกัการพฒันาใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
เฉพาะท่ี.......................................... 
 1.7 หลกัการดา้นความเป็น
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตามพ.ร.บ 
การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ.2551........................................ 
2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
2.1 เพ่ือสร้างความเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดา้นการบกพร่องทาง
สติปัญญา....................................... 
 2.2 เพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีของโรงเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้...................... 
 
 
 
 

               

รายละเอยีดเนือ้หาสาระของ
รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 



55 

 

 
 

 3.2 รูปแบบการบริหาร (ต่อ) 
 3.2.1 ระดบัโรงเรียน  
 3.2.1.1 ศึกษา สภาพปัญหาและ
ความตอ้งการองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน........................ 
 3.2.1.2 ด าเนินการพฒันาบุคลากร
ใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้.......... 
 3.2.1.3 นิเทศ ติดตาม และประเมิน 
ผลโดยอาศยัคณะกรรมการฯ......... 
 3.2.2 ระดบัผู้บริหารโรงเรียน 
 3.2.2.1 ผูบ้ริหารพฒันาตนเองสู่
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง..................... 
 3.2.2.2 สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ความมีส่วนร่วม............................ 
3.2.2.3 สร้างความตระหนกัใน
ความเป็นองคก์รแห่งกรเรียนรู้
ร่วมกนัของบุคลากรและคนใน
องคก์ร........................................... 
3 . 2 . 2 . 4  ผู ้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับส นุน  แล ะอ า น วย คว า ม
สะดวกในการพฒันาสู่องคก์รแห่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ . . . . . . . 
 3.2.2.5 สร้างขวญัและก าลงัใจแก่
ครูและบุคลากร.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3.2.2.6 สร้างวฒันธรรมองค์กร
แห่งการเรียนรู้........................... 
 3 . 2 . 3  ระดับค รู และ บุคลากร 
3.2.3.1 พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียน 
การสอน…………………………. 

               

 
รายละเอยีดเนือ้หาสาระของ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 
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รูปแบบ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
  3.2.3.2 พฒันาการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม........................................... 
 3.2.3.3 สร้างความรู้ใหม่ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย....................... 
 3.2.3.4 ด าเนินการจดัเกบ็และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ .......................... 

               

4. วธีิการด าเนินการ 
 4.1 ระดบัโรงเรียน  
 4.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา
และความตอ้งการพฒันาโรงเรียน   
สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้.................. 
 4.1.2 ก าหนดวิสยัทศันโ์รงเรียน 
เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้....... 
 4.1.3 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ 
ความเขา้ใจในการด าเนินการ
พฒันาโรงเรียนสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้........................................... 
 4 . 1 . 4  โ ร ง เ รี ย นจัด ให้ มี ก า ร
ประชุมสมัมนา แนวทางการเรียนรู้
ร่วมกนั.......................................... 
4 . 1 . 5  โ ร ง เ รี ยนจัดห น่วยง าน
รับผิดชอบด้านการพฒันาและจัด
กิจกรรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแล
รับผิดชอบฯ.................................. 
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4.1.6 โรงเรียนจัดให้มีการนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลิการด าเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้………………………………. 
4.2 ระดบัผู้บริหาร 
 4.2.1 ผูบ้ริหารพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจของตนเองดา้นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้..................................... 
 4.2.2 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
และอ านวยความสะดวก ในการ
พฒันาโรงเรียนสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้........................................... 
 4.2.3 ผูบ้ริหารสร้างความรู้สึกเป็น
เจา้ของและความมีส่วนร่วมแก่ครู
และบุคลากร................................ 
ของการเป็นองคก์ารแหงการเรียนรู้ 
4.2.4 สร้างความตระหนกัให้
บุคลากรและคนในองคก์รใหเ้ห็น
ความส าคญั...................................  
4.2.5 สร้างขวญัก าลงัใจแก่ครู
บุคลากรและเป็นแบบอยา่งท่ีดี...... 
4.3 ระดบัครูและบุคลากร 
 4.3.1 ครูมีความตระหนกัใน
การศึกษาเพ่ือพฒันาตนเองใหมี้
ความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
 4.3.2 ครูพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนั 
เป็นทีมกบัเพ่ือนครูและบุคลากร.... 
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4.3.3 ครูสร้างความรู้ใหม่ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายและมีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ ท่ี
ตนเองคน้พบหรือพฒันาข้ึน.......... 
 4.3 .4  ค รูพัฒนาตนเองให้ เ ป็น
บุคคลแห่งการ เ รียน รู้ เ พ่ือ เ ป็น
แบบอยา่งแก่นกัเรียน...................... 

               

5. ประเมนิรูปแบบ 
 5.1 จดัใหมี้การประเมินองคก์ร
แห่งการเรียนรู้................................ 
 5.2 ประเมินองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 5.3 ประเมินดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น ประเมินจากผล
การปฏิบติัจริงจากการ
ประชุมสมัมนา จากแผนพฒันา 
เป็นตน้.......................................... 
 5.4 น าผลการสะทอ้นกลบัจากการ
ประเมินโรงเรียนไปปรับปรุงแกไ้ข
และพฒันาเพ่ือใหโ้รงเรียนเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้.................... 
5.5 เผยแพร่ผลการพฒันาความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหเ้ป็นท่ี
รับทราบ ครู บุคลากร กรรมการ
โรงเรียนและชุมชนทราบ.............. 
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6. เงือ่นไขความส าเร็จ 
 6.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และ
บุคลากร ตอ้งตระหนกั และมี
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียน
สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีชดัเจน.... 
 6.2 มีแผนงานโครงการ โครงการ
ในการพฒันาสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้........................................... 
 6.3 มีการเนน้แนวคิด ติดตาม 
ประเมินผล อยา่งต่อเน่ืองและน า
ผลการประเมินมาพฒันา.............. 
 6.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุก
ระดบัใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณ.................................. 
 6.5 การพฒันาตอ้งมุ่งประโยชน์
เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
เป็นส าคญั.................................... 

               

 
 
ถ้าท่านมข้ีอเสนอแนะอืน่ใดโปรดระบุ 
 
 ..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................... 
 
          

ขอไดรั้บความขอบคุณจากผูว้ิจยั 
เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่ม : Focus Group Discuss ฉบับที ่1 

ร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 
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โครงร่างรูปแบบ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

 

บทน า 

 การบริหารโรงเรียนเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องพิจารณาถึง

องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิดผลลพัธ์คือ 

ความรู้ นวตักรรมและทกัษะใหม่ๆ ซ่ึงทุกๆองคป์ระกอบจะตอ้งไดรั้บการพฒันาไปดว้ยกนั ดงัเช่นท่ี 

Senge (1990) ไดเ้สนอแนะว่าในการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไม่ควรพฒันา

อย่างแยกส่วนแต่ควรพฒันาทั้งระบบในทุกๆดา้นไปพร้อมๆกนั โดยมีโครงสร้างการบริหารอย่าง

ชดัเจน มีวิสัยทศัน์ร่วมของคนในองค์กร ตลอดจนเน้นภาวะผูน้ าในองคก์ารควบคู่ไปกบัการเรียนรู้

ร่วมกนัท าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ประกอบการณ์และทกัษะระหว่างกนัและกนั 

เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้

เกิดข้ึนมีระดบัของการพฒันาการขององค์การท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน       

ซ่ึงน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปในอนาคต ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ใช้

องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ                     

ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ท่ีเป็นหลกัในการพิจารณาถึงแนวทางการบริหารเพื่อมุ่งสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา โดย

ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดทฤษฏีของ Senge (1990) แนวทฤษฏีของ Marquardt&Reynolds (1994) เป็น

แนวทางหลักในการสังเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้ ง 5 ด้าน คือ 

องค์ประกอบด้านองค์กร องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ า องค์ประกอบดา้นการเรียนรู้  องค์ประกอบ   

ดา้นการจดัการความรู้ และองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยี เพื่อประกอบการพิจารณาในการวิจยัคร้ังน้ี

เพิ่มเติม ดงัมีหลกัการของรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
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1. หลกัการของรูปแบบ 

 การจดัการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในปัจจุบนั มุ่งเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

และอาศยัหลกัการแนวคิดท่ีใหม่แตกต่างไปจากเดิม จึงจะสามารถบริหารจดัการศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพ (ธีระ รุญเจริญ. 2547 :1) และในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2540 ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาการศึกษาโดยบญัญติัไวใ้นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการศึกษาในมาตรา 43 และ 81 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมอยา่งเสมอภาคใน

การจดัการศึกษา ดงันั้นโรงเรียนจึงมีอิสระ มีความคล่องตวัในการบริหารงานและการจดัการโดย

เนน้การมีส่วนร่วม ของชุมชนในการพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2555) 

 ดงันั้นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา จึงจ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน โดยมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนซ่ึงน าไปสู่ความได้เปรียบต่อไปใน
อนาคตและส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนภายใตห้ลกัการต่อไปน้ี 
 1.1 หลกัการพฒันาตนเองของคนในองคก์าร 
 1.2 หลกัการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของบุคลากรในองคก์าร 
 1.3 หลกัการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.4 หลกัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.5 หลกัความต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความย ัง่ยนืเป็นระบบ 
 1.6 หลกัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการเฉพาะท่ี 
 1.7 หลกัการดา้นความเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
 1.8 หลกัการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

2. จุดหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 
มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
 2.1 เพื่อสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่อง
ทางสติปัญญา 
 2.2 เพื่อพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ 
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3. กลไกลในการด าเนินงาน 

 กลไกลในการพฒันาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เกิดจากการท่ีองค์กรสามารถจูงใจ
บุคลากรทุกระดับให้เ รียนรู้การพัฒนาตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความรู้และ
ประสบการณ์ โดยคุณค่าน้ีคือ คุณค่าท่ีทุกองคก์รตอ้งมี ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริม 
โดยท าหน้าท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการรักษาสถานะขององค์กรเพื่อความอยู่
รอดและความส าเร็จขององคก์ร โดยองคก์รจะตอ้งใชค้วามสารมารถในการเรียนรู้ท่ีเร็วกวา่คู่แข่งขนั
คือ วิธีการเดียวท่ีสามารถชนะคู่แข่งไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากสังคมโลกปัจจุบนัมีความเช่ือมโยงกนั
มากข้ึนองค์กรมีความซับซ้อนและพลวตัมากข้ึน ดงันั้นผูป้ฏิบติังานในองค์กรแห่งโลกอนาคตจึง
ตอ้งเตม็เป่ียมไปดว้ยการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลา โดยอาศยักระบวนการ ดงัน้ี 
 3.1 ระบบบริหารงาน 
  3.1.1 มีการจดัหน่วยงานและโครงสร้างเพื่อพฒันาความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   3.1.1.1 โรงเรียนมีการพฒันาการท างานท่ีมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 
   3.1.1.2 โรงเรียนมีการจดัสายของการบงัคบับญัชาท่ีสั้น 
   3.1.1.3 โรงเรียนมีระบบการติดต่อส่ือสารกันทั้ งภายในและภายนอก 
โรงเรียนแบบสองทาง (Two way Communication) 
   3.1.1.4 โรงเรียนมีการกระจายอ านาจท่ีความรับผิดชอบ และการตดัสินใจ
แก่บุคลากรรวมถึงชุมชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
   3.1.1.5 จัดโครงสร้างและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรมีความ
ยดืหยุน่พร้อมท่ีรองรับการเปล่ียนแปลง 
   3.1.1.6 จดัใหมี้คณะกรรมการดูแลรับผดิชอบในดา้นการจดัการความรู้ 
  3.1.2 ก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รท่ีเอ้ือต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   3.1.2.1 วิสัยทศัน์ของโรงเรียนเกิดจากความร่วมมือกนัของโรงเรียนและ
ชุมชนตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
   3.1.2.2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีก าหนดข้ึนมา มีความครอบคลุม
วตัถุประสงค ์ภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือมัน่ 
   3.1.2.3 โรงเรียนมีการปรับวิสัยทศัน์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยแีละการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
   3.1.2.4 วิสัยทศัน์ของโรงเรียน มุ่งการบรรลุประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
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   3.1.2.5 วสิัยทศัน์ของโรงเรียน มีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม 
  3.1.3 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการรับผดิชอบดูแลช่วยเหลือ 
   3.1.3.1 ก าหนดโครงสร้างในการบริหารงานของคณะกรรมการอย่าง

ชดัเจน โดยผูบ้ริหารแต่งตั้งครูและบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้    เพื่อรับผิดชอบ โดยจ านวนคณะกรรมการเป็นไปตามความเหมาะสมและการบริหารงาน

ของโรงเรียน 

   3.1.3.2 ให้คณะกรรมการเลือกประธานคณะกรรมการ รองประธาน และ
ต าแหน่งอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของผูอ้  านวยการ 
   3.1.3.3 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 
    1) รับผิดชอบการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
    2) รับผิดชอบการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 
    3)รับผดิชอบการจดัการความรู้ของโรงเรียน 
   3.1.3.4 มีโครงสร้างในการบริหารท่ีเป็นอิสระคล่องตวัในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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ผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมการพฒันาองค์กร

แหง่การเรียนรู้ 

บริหารทัว่ไป งบประมาณ 

ประธาน 

รองประธาน 

คณะกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 

วิชาการ บคุลากร 
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   3.1.3.5 ก าหนดให้ผูอ้  านวยการมีหนา้ท่ีจดัสรรงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ ์

ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 3.2 รูปแบบการบริหาร 
  3.2.1 ระดับโรงเรียน 
   3.2.1.1 ศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการองค์กรแห่งการเรียนรู้       
ของโรงเรียน 
   3.2.1.2 ด าเนินการพฒันาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีลกัษณะดงัน้ี 
 1) บุคลากรในโรงเรียนไดพ้ฒันาแบบแผน (Menta’ Model) ความคิด
ส่วนตนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน 
    1.1 ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และวสิัยทศัน์ 
    1.2 ส่งเสริมการนิเทศแบบกลัยานิมิตระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั 
    1.3 จดัให้มีการศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสบการณ์และรับรู้ขอ้มูล
จากภายนอก 
    1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรน าองค์ความรู้ท่ีมีมาประยุกต์ใช้การ
จดัการเรียนการสอน 
 2) บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาความคิดเชิงสังเคราะห์และเน้น
มุมมองแบบเป็นระบบ (Systems Thinking) 
    2.1 พฒันาระบบการคิดของบุคลากร โดยอาศยักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
    2.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรตวัอยา่ง สร้างสรรคแ์ละไตรตรองปัญหา 
    2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานร่วมกนัและระดมสมองเพื่อ
แกไ้ขปัญหาหรือสร้างทางเลือกใหม่ๆท่ีหลากหลาย 
 3) บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาวสิัยทศัน์ส่วนตน (Shared Vision) 
เพื่อน ามาบูรณการเป็นวสิัยทศัน์ร่วมของโรงเรียน 
    3.1 ก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนัโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียน
เป็นอนัดบัแรก 
    3.2 ก าหนดขอบเขตของวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถน าไปสู่
การปฏิบติัได ้
    3.3 ก าหนดเป้าหมายในความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกนั 
    3.4 พฒันาวสิัยทศัน์ของบุคลากรใหมี้จุดมุ่งหมายร่วมกนั 
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    3.5 ส่งเสริมใหบุ้คลากรแบ่งปันแนวคิด มุมมองการท างานระหวา่งกนั 
 4) บุคลากรในโรงเรียนมีการเรียนรู้กนัเป็นทีม (Team Learning) 
    4.1 ส่งเสริมการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นทีมของโรงเรียน 
    4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียนความรู้ในทีม เพื่อพฒันา
ความรู้และศกัยภาพของทีมงานโดยรวม 
    4.3 ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจา้ของทีมเพื่อสร้างความไวว้างใจซ่ึง
กนัและกนั 
    4.4 สนับสนุนงานงบประมาณ วสัดุ ครุภัณฑ์ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของทีม 
 5) บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาความรู้ความสามารถของตน 
(Personal Mastery) เพื่อบรรลุวสิัยทศัน์ร่วมของโรงเรียน 
    5.1 จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน 
    5.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อ 
    5.3 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพฒันาความรู้ในการจดัการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ือง 
    5.4 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เช่น มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนท่ีหลากหลาย เอกสารต าราทางวชิาการ ฯลฯ 
   3.2.1.3 นิ เทศ ติดตามและประเมินผลแบบกัลยาณมิตรโดยอาศัย
คณะกรรมการเพื่อพฒันาความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นผูรั้บผิดชอบในการนิเทศ ประเมินผล 
และติดตามเป็นหลกัโดยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนเป็นส าคญั 
  3.2.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน 
   3.2.2.1 ผูบ้ริหารพฒันาตนเองสู่ผูบ้ริหารมืออาชีพ 
   3.2.2.2 สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและความมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
   3.2.2.3 สร้างความตระหนกัในความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัของ
บุคลากรและคนในองคก์ร 
   3.2.2.4 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกในการพฒันา
สู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   3.2.2.5 สร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูและบุคลากร 
   3.2.2.6 สร้างวฒันธรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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    1) โรงเรียนมีว ัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลส าเร็จ โดยมีการ
แข่งขนัในเชิงรุกและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
    2) บุคลากรในโรงเรียนมีความเช่ือ และทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียนใน
การพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
    3) โรงเรียนเน้นค่านิยมขององค์กรด้านความสามัคคีและการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
    4) โรงเรียนมีเป้าหมายหลกัในดา้นการพฒันาผูเ้รียนทุกคน 
    5) บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาเชิงวิชาการอยา่งต่อเน่ืองและ
มีความพร้อมท่ีจะปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
    6) โรงเรียนเน้นการแก้ไข หรือปรับปรุงงานอยู่อย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอเพื่อเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื 
    7) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้การวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
    8) โรงเรียนเนน้การปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
  3.2.3 ระดับครูและบุคลากร 
   3.2.3.1 พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
   3.2.3.2 พฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
    1) ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรท างานเป็นทีม 
    2) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการแบ่งปันแลกเปล่ียน ถ่ายทอด
ขอ้มูล ในระหว่างกนัและกนัทั้งในเร่ืองของความรู้ใหม่ๆ ท่ีได้มาจากการคน้คิด หรือจากภายนอกและ
ภายใน 
    3) ด าเนินการนิเทศระหวา่งกลุ่มงานอยา่งช่วยเหลือเก้ือกลู 
   3.2.3.3 สร้างความรู้ใหม่ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
    1) ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ทั้งภายในและภายนอกอยา่งหลากหลาย 
    2) สร้างบรรยากาศในการทดลองความคิดและแนวทางใหม่อยา่ง
สร้างสรรค ์
    3) โรงเรียนมีกลไกในการพฒันาและสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ทุกในระดบั 
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    4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรสร้างสารสนเทศใหม่ๆเพื่อการ
ปฏิบติังานและการเรียนรู้ 
 
   3.2.3.4 ด าเนินการจดัเก็บและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    1) มีการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ คน้หาไดง่้าย 
    2) สามารถใชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
    3) ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 
    4) ส่งเสริมการน าความรู้ท่ีจดัเก็บมาใช้อย่างต่อเน่ืองและมีการ
ปรับเปล่ียนทนัต่อเหตุการณ์ 
 

4. วธีิการด าเนินงาน 
 วิธีการด าเนินงานเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ยการ
ด าเนินการพฒันาบุคลากรภายในโรงเรียน 3 ส่วน ประกอบดว้ย ระดบัโรงเรียน ระดบัผูบ้ริหาร และ
ระดบัครูและบุคลากร ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 ระดับโรงเรียน ด าเนินการดงัน้ี 
  4.1.1 สร้างความตระหนกัและความตอ้งการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 
  4.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนเพื่อมุ่ง สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                  
โดยด าเนินการดงัน้ี 
   4.1.2.1 ก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกระดบั 
   4.1.2.2 ก าหนดวสิัยทศัน์ใหมี้ความครอบคลุมวตัถุประสงค ์ภารกิจ ค่านิยม
และความเช่ือมัน่ 
   4.1.2.3 ด าเนินการปรับวิสัยทศัน์ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยแีละการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป  
   4.1.2.4 ก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน มุ่งการบรรลุประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   4.1.2.5 สร้างวสิัยทศัน์ของโรงเรียน มีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 
  4.1.3 พฒันาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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   4.1.3.1 วางแผนส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 
   4.1.3.2 พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ใหค้วามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการจดัการเรียนการสอน 
   4.1.3.3 ส่งเสริม อ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเอง 
   4.1.3.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความสามคัคีสูง ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก  
   4.1.3.5 ด าเนินการนิเทศติดตามอยา่งกลัยาณมิตร 
  4.1.4 โรงเรียนจดัให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกนัก าหนดยุทธศาสตร์ความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   4.1.4.1 ด าเนินการประชุมสัมมนาบุคลากรตระหนกัรู้ถึงการพฒันาตนเอง
และโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   4.1.4.2 ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้ของบุคลากรดา้นการเรียนรู้ระดบั
ทีมงานการเรียนรู้ในระดบั แผนก/กลุ่มงาน เขา้ดว้ยกนั 
  4.1.5 จดัใหมี้คณะกรรมการดูแลรับผิดชอบในดา้นการพฒันาความเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 
  4.1.6 โรงเรียนจดัให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานพฒันา
สถานศึกษาสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 
 4.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน 
  4.2.1 ผูบ้ริหารพฒันาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 
   4.2.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาความสามารถในการคิดวิธีการใหม่ๆ ใน
การบริหารจดัการโรงเรียน 
   4.2.1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   4.2.1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
   4.2.1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเป็นกลัยาณมิตรและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
   4.2.1.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารงาน 
   4.2.1.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
  4.2.2 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวก ในการพฒันาโรงเรียน
สู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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   4.2.2.1 โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกๆส่วนของ
สถานศึกษา 
   4.2.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้รางวลัแก่บุคลากร
ทีมงานท่ีมีความดีเด่นในการปฏิบติังานและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ๆ 
   4.2.2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร และทีมงานเพื่อ
มุ่งบรรลุความส าเร็จของโรงเรียน 
   4.2.2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปรับภูมิทศัน์สร้างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
   4.2.2.5 ผู ้บริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 
   4.2.2.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสารสนเทศใหม่ๆ 
เพื่อการปฏิบติังานและการเรียนรู้อยูเ่สมอ 
  4.2.3 ผูบ้ริหารสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและความมีส่วนร่วมแก่ครูและบุคลากร 
  4.2.4 สร้างความตระหนักให้บุคลากรและคนในองค์กรให้เห็นความส าคญั ของ
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
  4.2.5 ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
   4.2.5.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาความสามารถในการกระตุน้ให้บุคลากร
ปรับเปล่ียนวธีิการในการท างานและพฒันางานของตนอยูเ่สมอ 
   4.2.5.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีดา้นความยุติธรรม จริยธรรม 
ความกลา้หาญ ความอดทน และความแน่วแน่เด็ดเด่ียว 
 4.3 ระดับครูและบุคลากร 
  4.3.1 ครูและบุคลากรพฒันาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 
   4.3.1.1 เป็นแบบอยา่งท่ีดีของนกัเรียนตลอดจนผูป้กครองและชุมชน 
   4.3.1.2 ประพฤติ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
   4.3.1.3 เอาใจใส่นกัเรียนดว้ยความเขา้ใจ 
   4.3.1.4 มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีบุคลิกภาพส่วนตวัท่ีน่านบัถือ 
   4.3.1.5 มีความเป็นกลัยาณมิตร 
  4.3.2 ครูมีความตระหนกัในการศึกษาเพื่อพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
อยา่งต่อเน่ือง 
  4.3.3 ครูพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมกบัเพื่อนครูและบุคลากร 
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   4.3.3.1 โรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนรู้ของบุคลากรโดยการเรียนรู้
ระดบัทีมงานการเรียนรู้ในระดบั แผนก/กลุ่มงาน เขา้ดว้ยกนั 
    1)โรงเรียนมุ่งเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มงานต่างๆ 
    2) อาศยัเทคนิคการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
    3) ส่งเสริมให้ทีมงานเรียนรู้จากกลุ่มงานอ่ืนหรือองค์การอ่ืนโดย
ใชว้ธีิเทียบเคียงมาตรฐาน 
    4) มีการนิเทศระหวา่งกลุ่มงานอยา่งช่วยเหลือเก้ือกลู 
  4.3.4 ครูสร้างความรู้ใหม่ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์
ความรู้ท่ีตนเองคน้พบหรือพฒันาข้ึน 
   4.3.4.1 โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บุคลากรไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
    1) โรงเรียนมีกลไกในการพฒันาและสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ทุกระดบั 
   4.3.4.2 โรงเรียนมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกโรงเรียน 
   4.3.4.3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากร ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
(Performance Based Learning: PBL) 
   4.3.4.4 โรงเรียนและบุคลากร แสวงหาวิธีท่ีจะเรียนรู้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
   4.3.4.5 โรงเรียนและบุคลากร เรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้วิธีการวางแผน โดยใช้
การคาดการณ์อนาคต 
   4.3.4.6 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากร ใชก้ารเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อ
ปรับใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
  4.3.5 ครูพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคลคลแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน 
   4.3.5.1 โรงเรียนมุ่งพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
    1) สนบัสนุนการคิดคน้นวตักรรมเทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอนของบุคลากร 
    2) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์ารเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ 
    3) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจดัเก็บความรู้ 
 

5. ประเมินรูปแบบ 
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 5.1 จดัใหมี้ระบบการประเมินการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
  5.1.1 โรงเรียนมีวสิัยทศัน์ในการพฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Shared Vision) 
   5.1.1.1 บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
   5.1.1.2 โรงเรียนมีวสิัยทศัน์แสดงถึงหรือมุ่งสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   5.1.1.3 บุคลากรทุกฝ่ายร่วมก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
   5.1.1.4 โรงเรียนมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้
   5.1.1.5 โรงเรียนมีแผนยทุธศาสตร์ท่ีค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  5.1.2 โรงเรียนมีแผนพฒันายทุธศาสตร์ในการพฒันาบุคลากรให้มีความคิดส่วนตน
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน (Mental Models)  
   5.1.2.1 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร กลุ่มหรือทีมงานท่ีปรากฏ
เห็นอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 
   5.1.2.2 มีการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 
   5.1.2.3 มีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อสร้างประสบการณ์จริง 
(Performance Based Learning: PBL) 
   5.1.2.4 มีการน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน
อยา่งเป็นรูปธรรม 
  5.1.3 โรงเรียนมีการพฒันาระบบความคิดและมุมมองของบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียน (Systems Thinking) 
   5.1.3.1 บุคลากรทุกฝ่ายอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันา
ความคิดในการจดัการเรียนการสอน 
   5.1.3.2 มีการส่งเสริมและเชิดชูบุคคลตัวอย่างในองค์กรท่ีมีความคิด
สร้างสรรคห์รือพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน 
   5.1.3.3 บุคลากรทุกฝ่ายร่วมระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ทางเลือกใหม่ๆท่ีหลากหลาย 
  5.1.4 โรงเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) 
   5.1.4.1 โรงเรียนมีแผนการส่งเสริมการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
   5.1.4.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในทีม 
   5.1.4.3 บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 
   5.1.4.4 โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ์ ในการพฒันา
โรงเรียนสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 
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  5.1.5 บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนพัฒนาตนเองตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
(Personal Mastery) 
   5.1.5.1 มีการจดัอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาทกัษะในการจดัการเรียนการ
สอน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
   5.1.5.2 มีบุคลากรศึกษาต่อ 
   5.1.5.3 บุคลากรพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
   5.1.5.4 มีแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกท่ีหลากหลาย 
 5.2 ประเมินการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 5.3 ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเช่น ประเมินจากผลการปฏิบัติจริง จากการ
ประชุมสัมมนา จากแผนพฒันา เป็นตน้ 
 5.4 น าผลการสะทอ้นกลบัจากการประเมินรงเรียนไปปรับปรุงแก้ไข และพฒันาเพื่อให้
โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 5.5 เผยแพร่ผลการพฒันาความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ให้เป็นท่ีรับทราบของครู บุคลากร 
กรรมการโรงเรียนและชุมชนทราบ 
 

6. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 6.1 ผูบ้ริหาร โรงเรียน ครู และบุคลากร ตอ้งตระหนักและมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการ
พฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 6.2 มีการเนน้แนวคิด ติดตาม ประเมินผล อยา่งต่อเน่ืองและน าผลการประเมินมาพฒันา 
 6.3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาทุกดา้น 
 6.4 การพฒันาตอ้งมุ่งประโยชน์เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่ม : Focus Group Discuss ฉบับที ่2 

แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ ทีโ่รงเรียนเอกชนจะได้รับจาก  

ร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 

ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          ข้อมูล

นักศึกษา 
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อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
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ดร.พยงุศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์ 

ดร.ประพฒัน์พงศ ์ เสนาฤทธ์ิ 

แบบประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ ทีโ่รงเรียนการศึกษาพเิศษจะได้รับจาก 

รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ 

ด้านการบกพร่องทางสตปัิญญา 

ค าช้ีแจง 

 แบบประเมินฉบบัน้ี  เป็นการประเมินรูปแบบตามเอกสารท่ีแนบ โดยเสนอในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระ      

จากรูปแบบความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา  

 ในฐานะท่ีท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ขอให้ท่านพิจารณาวา่ดชันีหรือตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นองคก์รประกอบ

ของรูปแบบในดา้น หลกัการ จุดมุ่งหมาย กลไกการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ การประเมินผล และเง่ือนไข

ความส าเร็จมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความมีประโยชน์ ในการพฒันารูปแบบการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้           ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา เพียงใด 

 ความเหมาะสม   หมายถึง ความเหมาะสมกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนรู้ของ
โรงเรียน    การศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 
 ความเป็นไปได้   หมายถึง  ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจริง 
 ประโยชน์            หมายถึง  ประโยชน์ต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
    ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา 

โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัการประเมินของท่านตามเกณฑต์่อไปน้ี 
“5”   หมายถึง เน้ือหาสาระของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือความมีประโยชน์ต่อ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางสติปัญญา          
  ในระดบั มากทีสุ่ด 
“4”   หมายถึง  เน้ือหาสาระของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือความมีประโยชน์        
  ต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา
  ระดบัใน มาก 
“3”   หมายถึง  เน้ือหาสาระของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือความมีประโยชน์        
  ต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา    
  ในระดบั ปานกลาง 
“2”   หมายถึง  เน้ือหาสาระของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือความมีประโยชน์        
  ต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา         
  ในระดบั น้อย 
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“1” หมายถึง เน้ือหาสาระของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรือความมีประโยชน์       

  ต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดา้นการบกพร่องทางสติปัญญา    

  ในระดบั น้อยทีสุ่ด 

 
     ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงยิง่ท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์ 
          ล าพึง  ศรีมีชยั 
 
 

รายละเอยีดเนือ้หาสาระของรูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. หลกัการของรูปแบบ 
 1.1 หลกัการพฒันาตนเองของครู
และบุคลากรในองคก์ร.................. 
 1.2 หลกัการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้
ของบุคลากรในองคก์ร.................. 
 1.3 หลกัการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง.. 
 1.4 หลกัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง.... 
 1.5 หลกัความต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิด
ความย ัง่ยนืเป็นระบบ..................... 
 1.6 หลกัการพฒันาใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
เฉพาะท่ี........................................ 
 1.7 หลกัการดา้นความเป็นโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ตามพ.ร.บ การ
จดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.
2551............................................. 
 1.8 หลกัการบริหารโรงเรียน
การศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ... 

               

2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ                
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2.1 เพื่อสร้างการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดา้นการบกพร่องทาง
สติปัญญา..................................... 
2.2 เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีของโรงเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้.................... 

 
 
 

รายละเอยีดเนือ้หาสาระของรูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. กลไกในการด าเนินงาน 
3.1 ระบบบริหารงาน  
3.1.1 จดัหน่วยงานและโครงสร้างท่ี
มีความเป็นอิสระความคล่องตวัและ
เนน้การมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้............. 
 3.1.2 ก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รท่ี
เอ้ือต่อการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้........................................... 
3.1.3 โรงเรียนแต่งตั้งคณะท างาน
โดยมีคณะกรรมการรับผดิชอบดูแล
ช่วยเหลือ………………………. 
3.2 รูปแบบการบริหาร  
 3.2.1 ระดับโรงเรียน  
 3.2.1.1 ศึกษา สภาพปัญหาและ
ความตอ้งการองคก์รแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน................................ 
3.2.1.2 ด าเนินการพฒันาบุคลากร
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ใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้......... 
 3.2.1.3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลแบบกลัยาณมิตร โดย
อาศยัคณะกรรมการฯ................... 
 3.2.2 ระดับผู้บริหารโรงเรียน 
 3.2.2.1 ผูบ้ริหารพฒันาตนเองสู่
บริหารมืออาชีพ.......................... 
 3.2.2.2 สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ
และใหทุ้กฝ่ายความมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจดัการ......................... 

 

รายละเอยีดเนือ้หาสาระของรูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.2.2.3 สร้างความตระหนกัในการ
เป็นองคก์รแห่งกรเรียนรู้ร่วมกนั
ของบุคลากรและคนในองคก์ร..... 
3.2.2.4 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุน 
และอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้........................................... 
3.2.2.5 สร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูและ
บุคลากรโดยใหค้วามส าคญัแก่
บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดบัภายใน
โรงเรียน....................................... 
 3.2.2.6 สร้างวฒันธรรมองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ เช่นมีการแข่งขนัในเชิง
รุก มีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน มีความ
สามคัคี และมีเป้าหมายหลกัในดา้น
การพฒันาผูเ้รียนฯ....................... 
3.2.3 ระดับครูและบุคลากร 
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3.2.3.1 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รู
พฒันาตนเองใหมี้ความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอน....................... 
3.2.3.2 พฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ทีม เช่น ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนถ่ายทอด
ข้อมูลระหว่างกันและด าเนินการ
นิ เ ท ศ ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ง า น อ ย่ า ง
ช่วยเหลือเก้ือกลู........ 

 
 
 

รายละเอยีดเนือ้หาสาระของรูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.2.3.3 สร้างความรู้ใหม่ดว้ยวธีิการ
ท่ีหลากหลาย เช่น ส่งเสริมใหค้รู
และบุคลากรกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกอยา่งหลากหลาย สร้าง
บรรยากาศในการทดลอง ความคิด
และแนวทางใหม่อยา่งสร้างสรรคฯ์
.................................................... 
3.2.3.4 ด าเนินการจดัเก็บและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น มีการจดัเก็บ
ความรู้อยา่งเป็นระบบคน้หาไดง่้าย
และส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ฯ............ 

               

4. วธีิการด าเนินการ 
4.1 ระดบัโรงเรียน 
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4.1.1 สร้างความตระหนกัและความ
ตอ้งการพฒันาโรงเรียนสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้………….. 
4.1.2 ร่วมกนัก าหนดวสิันทศัน์เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
..................................................... 
4.1.3 พฒันาครูและบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ................................ 
4.1.4 โรงเรียนจดัใหมี้การ
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