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การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในอ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบุรี 

          สมชาย   เวยีงชัย * 

 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้   จงัหวดัสุพรรณบุรี  จ  าแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์การสอนของครู ประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบาง
ปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี   จ  านวน  141 คน   การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
เพศของครู  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 104 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึง
เป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท   

ผลการศึกษาการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้   จงัหวดั
สุพรรณบุรี   พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ในระดบัมากทุกดา้น ตามล าดบั คือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นความรอบรู้แห่งตน ดา้น
แบบแผนความคิดอ่าน   ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม   และดา้นความคิดเชิงระบบ  และผลการเปรียบเทียบ
ทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ ครูเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติ  
ต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 และครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนัมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดั
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นความรอบรู้แห่งตน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน  5 ปี มีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในดา้นความรอบรู้แห่งตน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอน 10  ปีข้ึนไป   
ค าส าคัญ 
 การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนมธัยมศึกษา, ทศันคติ 

-------------------------------------------- 
*  นกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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บทน า 
การเตรียมก าลงัคนใหพ้ร้อมเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวที

เศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติ โดยการบูรณาการเชิงสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคมท่ีก าลงัจะกา้วเขา้สู่โลกยคุดิจิตอล  การสร้างสรรคใ์ห้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ี
เขม้แขง็กคื็อ  การท าใหค้นในองคก์ารรู้จกัเรียนรู้การท างานร่วมกนัเป็นทีมงานท่ีดีจนสามารถยกระดบั
ผลส าเร็จขององคก์ารใหสู้งยิ่งข้ึนกระบวนการพฒันาทีมงานใหเ้ป็นทีมงานชั้นยอดจนสามารถร่วมสร้าง
และร่วมขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์ร่วม  (Shared  vision)  ไดน้ั้น  สมาชิกแต่ละคนของทีมงานจะไดรั้บการ
พฒันาความรู้และทกัษะใหม่ๆ  ท่ีใชป้ฏิบติังาน  เพื่อยกระดบัผลงานใหสู้งข้ึน  และจากการมีโอกาส
ท างานร่วมกนัเช่นน้ีท าใหส้มาชิกของทีมงานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัพร้อมไปกบัการเรียนรู้
วธีิท างานของตนใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  (สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2552, ยอ่หนา้ 2) โลกในอนาคตท่ีเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งปัญญา ดงันั้น ประเทศท่ีมีความสามารถในการปรับเปล่ียนเรียนรู้
ไดดี้มีทรัพยากรบุคคลท่ีทรงปัญญาและมีความดีเท่านั้นท่ีจะไปยนือยูใ่นต าแหน่งประเทศชั้นแนวหนา้ได้
อยา่งมัน่คงและสง่างาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 1-2) ซ่ึงการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัยิง่
ในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพและ สามารถปรับตวัใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ สามารถสร้างสรรค์
ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรม ซ่ึงการพฒันาบุคคลทั้งในดา้นปัญญา ดา้น
จิตใจ ดา้นร่างกาย และดา้นสังคมใหส้มดุลกลมกลืนกนัจะเปิดโอกาสใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตโดยก าหนดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนไวเ้ป็น 4 ระดบัคือ ระดบัก่อนประถมศึกษา 
ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2535, ความน า) 

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชน รัฐพึงเร่งรัดและขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนอยา่งทัว่ถึงเพื่อยก ระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนให้สูงข้ึน โดย
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนได ้พฒันาคุณธรรม ความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะต่อจากระดบัประถมศึกษา ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความตอ้งการ ความสนใจ และ
ความถนดัของตนเอง ทั้งในดา้นวชิาการและวชิาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงาน 
และอาชีพตามควรแก่วยัและการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดศึ้กษาตามความถนดัและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา หรือ
เพื่อใหเ้พียงพอแก่การประกอบการงานและอาชีพท่ีตนถนดั ทั้งอาชีพอิสระและรับจา้ง รวมทั้งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาคุณธรรม จริยธรรม และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบการงาน และ
อาชีพ และการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2535, หนา้ 5) การปฏิรูป
การศึกษาของประเทศตอ้งการใหส้ถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
โดยใหท้ั้งครูผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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โดยใหทุ้กคนร่วมกนัเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ในการปฏิบติังานในทุกกระบวนการและขั้นตอน เพื่อขยายขีด
ความสามารถและเพิ่มศกัยภาพของสถานศึกษาใหมี้สมรรถนะในการสร้างคุณภาพใหก้บัผูเ้รียนไดต้าม
มาตรฐานชาติและเตม็ตามศกัยภาพและสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก   ครูจึงตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการ
สร้างคนรุ่นหลงัใหพ้ร้อมรับมือกบัส่ิงท่ีตอ้งเผชิญในชีวิต (อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ, 2552, ยอ่หนา้ 2) ดงันั้น
การจดัและบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินการจึงท าใหก้ารจดัการศึกษา
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และเน่ืองจากวชิาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง   
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศกแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจะตอ้งเป็น“มืออาชีพ” จึงจะท าให้
การศึกษาบรรลุความส าเร็จไดอ้ยางดีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลกัท่ีส าคญัของ
สถานศึกษา และเป็นผูน้ าวชิาชีพท่ีจะตอ้งมีสมรรถนะความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดทั้งจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีดี จึงจะน าไปสู่การจดัและการบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ (เจษฎา  นกนอ้ย และคณะ, 2552, หนา้ 160)  องคก์รแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นทุนทางปัญญา
ในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียน โดยมีการจดัการความรู้อยา่งมีพลงั เพื่อใหบุ้คลากรทุก
ระดบัมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ มีวธีิคิดในการปฏิบติังานอยา่งหลากหลาย และมีความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีเป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  การปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
ครูผูส้อนจะประสบความส าเร็จ  ตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษา  
(สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2552, ยอ่หนา้ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่เรียนรู้ใหเ้ทียมทนัการ
เปล่ียนแปลงภายนอกจะไม่สามารถน าพาโรงเรียนของตนใหอ้ยูร่อด การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยที  าใหโ้รงเรียนตอ้งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
หากตอ้งการใหอ้งคก์รอยูร่อด การเรียนรู้ในองคก์รตอ้งเท่ากบัหรือมากกวา่การเปล่ียนแปลงภายนอก
องคก์ร (วาริน  สินสูงสุด,  2548,  หนา้ 15)  

สถานศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษาน้ี ครูตอ้งต่ืนตวัเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจาก

เทคโนโลยต่ีางๆ เปล่ียนแปลงเร็วมาก ครูตอ้งทนัสมยั มีวิสัยทศัน์กา้วหนา้ ทั้งดา้นวชิาการและ

วทิยาการใหม่ ๆ ขวนขวายหาความรู้อยูเ่สมอ จะท าใหค้รูมัน่ใจและส่งผลโดยตรงต่อศิษย ์ ผูบ้ริหารตอ้ง

พฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (อญัญรัตน์  

บ ารุงราษฎร์, 2552, หนา้ 2) ซ่ึงหวัใจของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูท่ี่การเสริมสร้างหลกัการ

หรือวนิยัคือ  1)การพฒันาความรอบรู้แห่งตน  ครูแต่ละคนจะตอ้งตระหนกัวา่  ตนตอ้งปฏิบติังานใน

ฐานะเป็นสมาชิกของทีมงานท่ีจะตอ้งร่วมกนัน าพาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งข้ึน       

2)   มีแบบแผนความคิดอ่าน   ในวธีิการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของ

โรงเรียนซ่ึงทุกฝ่ายร่วมก าหนดข้ึน นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพและ

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้กครองและชุมชน 3)  ตอ้งสร้างวสิัยทศัน์ร่วมของโรงเรียน  เพื่อเป็น
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พลงัท่ีช่วยยดึเหน่ียวทุกคนใหเ้กิดความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวข้ึน  และมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายท่ี

จะตอ้งกา้วไปใหถึ้ง  ดงันั้นวิสัยทศัน์ร่วมจึงเป็นพลงัขบัเคล่ือน ใหภ้ารกิจทุกอยา่งของโรงเรียนมุ่งไปสู่

เป้าหมายเดียวกนั  4)  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้แบบทีม  ปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับโรงเรียนแห่งการเรียนรู้   

ผลงานท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนัแบบทีมยอ่มมากกวา่ผลรวมของงานท่ีแต่ละคนท า ซ่ึงเรียกวา่เป็น

การได ้ “พลงัทวคูีณ  หรือ  Synergy” ข้ึน  ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้ท่ีสมาชิกแต่ละคนไดร้ะหวา่งท างาน

แบบทีม  ท าใหไ้ดเ้พิ่มทกัษะและศกัยภาพเฉพาะตนมากยิง่ข้ึน  ยอ่มส่งผลใหท้กัษะและศกัยภาพ

โดยรวมของทีมสูงข้ึน และ5)  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ   เป็นความสามารถของสมาชิกในองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ ท่ีสามารถมองเห็นองคก์ารในลกัษณะของภาพรวม  การปฏิบติังานของแต่ละคนก็ดีหรือ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนก็ดี  ลว้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อการด าเนินภารกิจโดยรวมทั้งหมดของ

โรงเรียน  การคิดอยา่งเป็นระบบของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ก็คือ  สมาชิกจะมีทกัษะในการพิจารณา

เห็นความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ยท่ีมีต่อองคร์วมของโรงเรียน  (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2552, ยอ่หนา้ 4) 

จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัขององคก์รแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียน โดยท าการศึกษาการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลา

มา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรอบรู้แห่งตน ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดา้นการมี

วสิัยทศัน์ร่วม ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นความคิดเชิงระบบ  เพื่อน าผลจากการศึกษามาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

การศึกษาต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรีจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การสอนของครู 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลส่วนตวัของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษาในอ าเภอ  บางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดแ้ก่ เพศของครู   แบ่งเป็น  1) เพศชาย                
2) เพศหญิง   และประสบการณ์การสอนของครู แบ่งเป็น 1)ไม่เกิน  5  ปี  2)   6 – 10  ปี  3)   10  ปีข้ึนไป
และตวัแปรตาม คือ ทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  ใน
อ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี แบ่งเป็น 5  ดา้น คือ ดา้นความรอบรู้แห่งตน ดา้นแบบแผน
ความคิดอ่าน ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นความคิดเชิงระบบ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอ
บางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี   จ  านวน  141 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา  ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี    ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้าราง
ส าเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  104  
คน ส่วนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามเพศของครู    
 
สมมุติฐานของการวจัิย 

ครูท่ีมีเพศประสบการณ์การสอนและต่างกนั มีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้   จงัหวดัสุพรรณบุรี   แตกต่างกนั 
  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ท าใหท้ราบถึงการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลา
มา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยั เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริม พฒันาการ
จดัการเรียนการสอน และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาแนวทางการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน ใหมี้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน คือ   
ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบั เพศและ
ประสบการณ์การสอนของครู  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี แบ่งเป็น 5 ดา้น   ดงัน้ี 1) ดา้นความรอบรู้แห่งตน   
2) ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน 3) ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม 4) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม  5) ดา้นความคิดเชิง

ระบบ ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ในการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี   และร่าง แบบ สอบถามให้
ครอบคลุมเน้ือหาดา้นต่างๆ ตามกรอบท่ีก าหนดไว ้แลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ  ความ
ถูกตอ้งครอบคลุมเน้ือหาสาระความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา จากนั้นน าแบบสอบถามไปให ้    
ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยน ามาค านวณค่า IOC (index of 
item objective congruence) และปรับปรุงเน้ือหาใหไ้ดคุ้ณภาพ เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีไดคุ้ณภาพแลว้ 
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น าไปทดลองใชก้บัครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 ฉบบั และน ามาวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของเคร่ืองมือ โดยใชว้ธีิ
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา้ 116-
119) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.96  และน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ มา
จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูล 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล เร่ิมจากการขอหนงัสือจากอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี  
โดยผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง แลว้น าแบบสอบถามกลบัคืนมา  ตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้
น ามาค านวณหาค่าทางสถิติ ผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาจดัระเบียบขอ้มูล ลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูล โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามใชว้ธีิสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา้ 116-119) 

2. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไป โดยหาร้อยละ (percentage) 
หาค่าเฉล่ีย (mean --X ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
      3.1 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง เก่ียวกบัทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ท่ีมีเพศต่างกนั ใชส้ถิติ     
t-test (independent sampling ) 

       3.2 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง เก่ียวกบัทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ท่ีมี ประสบการณ์การสอน
ของครู  โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) 

      3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในกรณีท่ีผลการทดสอบความแปรปรวน มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชว้ธีิ LSD 
 
ผลการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  ในอ าเภอบางปลามา้  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 104 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์การสอน 10 ข้ึนไป รองลงมาคือ มีประสบการณ์การสอน 6 – 10  ปี    
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2. ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ครูมีทศันคติ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ในระดบัมากทุกดา้น 
ตามล าดบั คือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม  ดา้นความรอบรู้แห่งตน   ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดา้นการมี
วสิัยทศัน์ร่วม  และดา้นความคิดเชิงระบบ   เม่ือพิจารณารายขอ้ของแต่ละดา้น มีดงัน้ี 

 2.1 ดา้นความรอบรู้แห่งตน กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนจดัใหมี้การประชุมและอบรมบุคลากร   รองลงมา
คือ ครูในโรงเรียนแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ    ครูมีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการศึกษา   
โรงเรียนจดัใหมี้การพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่ โรงเรียนจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในการปรับเปล่ียนองคก์ร   
 2.2  ดา้นความแบบแผนความคิดอ่าน กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูมีอุดมการณ์อยา่งมุ่งมัน่ในการท างาน   รองลงมา
คือ ครูน าหลกัปรัชญาการเรียนรู้มาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน      โรงเรียนจดัใหมี้การประชุมสัมมนา
ทางวชิาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  ครูปรับวธีิการสอนใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน  และครูน าความรู้ท่ีไดรั้บจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ โรงเรียนสามารถรวบรวมแนวคิดอยา่งเป็นระบบ   

2.3 ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ครูมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน รองลงมาคือ 
โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   โรงเรียนสร้างความตระหนกัถึง
ความส าเร็จของโรงเรียนคือความส าเร็จของทุกคน และโรงเรียนก าหนดวสิัยทศัน์จากการระดมความ
คิดเห็นของครูทุกคน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากนั  2 ขอ้ คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบติังานร่วมกนั และโรงเรียนส่งเสริมใหค้รูไดว้างแผนงาน
ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน 

2.4 ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณา
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เป็นรายขอ้พบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การบริหารงานของโรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมงานในรูปคณะกรรมการ   
รองลงมาคือ  ครูในโรงเรียนสามารถรวมพลงักนัแกปั้ญหาในการท างานร่วมกนั   ครูในโรงเรียนเคย
ไดรั้บการอบรมและเรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม  และครูมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม/ทีมเพื่อพฒันางานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  โรงเรียนมีการจดัประชุมสัมมนาให้
ครูแลกเปล่ียนความรู้ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและขา้มกลุ่มสาระ 

2.5 ดา้นความคิดเชิงระบบ  กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งความคิด
และการปฏิบติั  รองลงมาคือ ครูสามารถน าความรู้ในภารกิจหลกัของโรงเรียนมาใชใ้นการปฏิบติังานได้
เป็นอยา่งดี  เป้าหมายของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  และโรงเรียนจดัใหมี้
กระบวนการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์  ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  
โรงเรียนมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอน   
  3. ผลการเปรียบเทียบทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้   จงัหวดัสุพรรณบุรี  จ  าแนกตามเพศ และประสบการณ์การสอนของครู 
สรุปผลไดด้งัน้ี 

 3.1 ครูเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 3.2  ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนัมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นความรอบรู้
แห่งตน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน  5 ปี 
มีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 กบัครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 10  ปีข้ึนไป  

  
อภิปรายผล 

ผลการวเิคราะห์การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
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1. ผลการศึกษาทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา     
ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  พบวา่ ครูมีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั คือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม  ดา้นความรอบรู้แห่งตน   ดา้นแบบ
แผนความคิดอ่าน ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม  และดา้นความคิดเชิงระบบ เน่ืองจาก กระบวนการพฒันา  
องคค์วามรู้ใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์รใหค้งไว ้โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ การฝึกอบรม เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างนวตักรรมและส่ือเทคโนโลยมีาช่วยในการปฏิบติังานและ
ถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองคก์รเพื่อใหเ้กิดผลต่อเน่ือง (สุชาติ กิจธนะเสรี, 2549) ผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณี  กุลภา (2547)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย พบวา่ ขา้ราชการครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย มีการรับรู้ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมีค่ามาก 
ดา้นการมีแบบแผนความคิด  ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้และดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภทัรานิษฐ ์ นิลละ และเกียรติชยั          
วรีะญาณนนท ์(2552)  ท่ีศึกษาเร่ือง ทศันคติต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ
ดว้ยแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้  พบวา่ บุคลากรวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพมีทศันคติต่อการพฒันา
บุคลากรอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังน้ีแตกต่างจากงานวิจยัของขวญัเรือน  
รัศมี (2547)        ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รแห่งการเรียนรู้กบับรรยากาศองคก์าร  พบวา่ 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5  ดา้น คือ ดา้นความรอบรู้แห่งตน  ดา้น
แบบแผนความคิดอ่าน ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม ดา้นการเรียนรู้ของทีม และดา้นความคิดอยา่งเป็นระบบ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบทศันคติของครูท่ีมีต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ซ่ึงน ามาอภิปรายไดผ้ลดงัน้ี 

2.1  ครูเพศชาย  (     = 3.68 ) และครูเพศหญิง (     = 4.06 ) มีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในภาพรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เพราะครูเพศหญิงของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอ
บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความกระตือรือลน้ท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ จากสถิติท่ีครูเพศหญิงก าลงัศึกษาและส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจ านวนสูงกวา่ครูเพศชาย  
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขวญัเรือน  รัศมี (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
องคก์รแห่งการเรียนรู้กบับรรยากาศองคก์าร พบวา่ เพศมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารไม่แตกต่างกนั    

2.2  ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนั มีทศันคติต่อการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี   โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของขวญัเรือน  รัศมี (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รแห่งการเรียนรู้กบับรรยากาศ
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องคก์าร  พบวา่  ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั สุพรรณี  กุลภา (2547)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย พบวา่ 
ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 20 ปี และประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 20 ปีข้ึนไป 
มีการรับรู้ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ไม่แตกต่างกนั   
 
ข้อเสนอแนะ 

การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช ้
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
ในอ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี   ดงัต่อไปน้ี 

1.โรงเรียนควรสนบัสนุนจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในการปรับเปล่ียนองคก์ร 
2.โรงเรียนควรสนบัสนุนการน าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดในขณะปฏิบติังานมาวเิคราะห์รวบรวม

แนวคิดและหาทางเลือกท่ีดีกวา่เดิม   
3.โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบติังานร่วมกนัและ

สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  
4.โรงเรียนควรสนบัสนุนวธีิการแกปั้ญหาในการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน         

อยา่งเป็นขั้นตอน  
ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาแนวทางในการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
 2. ควรศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเองของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอบางปลามา้  
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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