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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 2) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และ 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 ข้ันตอน 1) ศึกษาระดับความเปนองคการ
แหงการเรียนรูและปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการ
วิจัย คือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 375 คน 2) การพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยการจัดประชุมกลุมสนทนา
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน คาสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน การวิเคราะหเนื้อหา และ
การวิเคราะหสรุปอุปนัย

ผลการวิจัยพบวา
1. ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาพ

รวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
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2. ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบดวย 6 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร (X1) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
(X7) การจัดการความรู (X3) การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช (X4) การจัดโครงสรางการบริหารงาน (X2)
และการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (X5) ซ่ึงท้ัง 6 ปจจัยนี้รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดรอยละ 57.60 เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังสมการ

2.1 ในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) +0.135 (X4) - 0.183 (X5) +

0.095 (X2)
2.2 ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 + 0.110 Z2
3. การพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย 2 สวน คือปจจัยหลัก 6 ปจจัย ไดแก
การสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน การจัดการ
ความรู การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ และปจจัยสงเสริม 4 ปจจัย ประกอบดวย MANO ไดแก การขับเคลื่อน
รวมกัน (Move together) การสรางความตระหนักรู (Awareness) การทํางานเปนทีม
(Never do alone) และการรวมใจเปนหนึ่งเดียว (One for all, all for one) และ
องคประกอบยอยของปจจัยหลักและปจจัยสงเสริม จํานวน 36 องคประกอบยอยท่ีมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน

การบริหารจัดการรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใชหลัก PDCA ไดแกหลักการวางแผน (Plan) หลักการ
ปฏิบัติ (Do) หลักการตรวจสอบ (Check) และหลักการปรับปรุง/แกไข (Act)

ABSTRACT
The purposes of this research were; 1) to study the levels of learning

organization of small sized primary schools. ; 2) to analyze factors affecting of knowledge
sharing of learning organization of small sized primary schools. ; and 3) to development
model for learning organization capability building of small sized primary schools.

The research methodology was devided in to two steps. The first step was to
study the levels and analyze factors affecting by using the questionnaires for data
collection. The sample was 375 administrators from the small sized primary schools
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Under Primary Education Service Area Office. The second step was to development
model for learning organization capability building of small sized primary school by
Focus Group Discussion with nine experts. Questionnaires were used for data collection.
The data were analyzed with percentage, Arithmetic mean, Standard Deviation,
Stepwise Multiple Regression Analysis, Content analysis and analytic induction.

The research finding were;:
1. The levels of learning organization of small sized primary schools was at the

more levels.
2. The affecting factors on the learning organization of small sized primary

schools ranking from the most to the least were Vision mission and strategies (X1),
Personnel and teamwork development(X7), Knowledge management (X3), Technology
application (X4), Structure administration (X2), and Instructional leadership (X5) with were
statistical significant at .05 level. All 6 factors were together as a predictor for 58.00
percents. Thus it could be in a equations of factors affecting on the learning organization
of small sized primary schools were as follows:

2.1 The predicted equation in terms of raw scores was:
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) + 0.135 (X4) ) - 0.183 (X5) + 0.095 (X2)

2.2 The predicted equation in terms of standards scores was:
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 + 0.110 Z2

3. Model for learning organization capability building of small sized primary
schools, consisted of 6 core factors: Vision mission and strategies, Personnel and
teamwork development, Knowledge management, Technology Application, Structure
administration, and Instructional leadership. And 4 support factors: MANO were Move
together: M, Awareness: A, Never do alone: N, One for all, all for one : O. Furthermore,
these 6 core factors and 4 support factors also consisted of 36 subcomponents with
were correlated to each other’s.

The administrative model for learning organization capability building of small
sized primary schools., were to Plan, Do, Check, Act.

คําสําคัญ
การพัฒนารูปแบบ การสงเสริมศักยภาพ องคการแหงการเรียนรู
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ความสําคัญของปญหา
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนการพัฒนาองคการ

รูปแบบหนึ่งท่ีตองการใหองคการกาวไปสูความสําเร็จไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือเอกชน
สามารถประยุกตใชรวมกับระบบ การพัฒนารูปแบบอ่ืนๆ เพราะมีลักษณะเปนการพัฒนา
องคการดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหบรรลุผลสําเร็จในระบบการบริหารเชิงคุณภาพ
(วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, 2548) จากปญหาและสถานการณของประเทศไทย การจัดการของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตางมีความพยายามมุงสรางคุณภาพ และประสิทธิภาพขององคการ
โดยรวม ซ่ึงตองอาศัยบุคคล ทีมงาน และทุกฝายท่ีเก่ียวของ นําเอาองคความรู ทักษะ และ
ประสบการณมาปฏิบัติใหเกิดการถายโอนการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกัน
และกัน Senge (1990) กลาววา องคการเปนแหลงของการเรียนรู เพราะถาไมมีการเรียนรู
ของบุคคล ก็จะไมมีการเรียนรูขององคการ แตการท่ีบุคคลเรียนรูแลว ก็ไมไดเปน
หลักประกันวาองคการจะเกิดการเรียนรูเสมอไป หากองคการไมสามารถเชื่อมโยงผลสําเร็จ
ของบุคคลเขากับผลสําเร็จขององคการได จําเรียง วัยวัฒน และเบญจมาศ อํ่าพันธุ (2540)
กลาววา องคการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนผลลัพธมาจากความเปนองคการแหง
การเรียนรู เปนแนวการบริหารจัดการในยุคใหม มีเปาหมายและระบบงานในการพัฒนาผูนํา
และสมาชิก โดยยกระดับการเรียนรูใหเปนรูปธรรม ภายใตพ้ืนฐานแนวคิดของ Marquardt
(1996) ท่ีไดเสนอแนวคิดวาองคการแหงการเรียนรูตองประกอบดวยหลักสําคัญ 5 ประการ
คือพลวัตแหงการเรียนรู (Learning Dynamics) การปรับเปลี่ยนองคการ (Organization
Transformation) การเพ่ิมอํานาจบุคลากร (People Empowerment) การจัดการความรู
(Knowledge Management) การประยุคใชเทคโนโลยี (Technology Application)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรายงานการเปรียบเทียบขอมูล
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2552 และ 2553 พบวา
จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิมจํานวนสูงข้ึน กลาวคือ จํานวนโรงเรียนในป
การศึกษา 2552 มีจํานวนท้ังสิ้น 31,508 แหง เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต่ํากวา 300 คน
ลงมาเปนจํานวนถึง 25,151 แหง หรือคิดเปนรอยละ 79.82 เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียน 120 คนลงมา เปนจํานวนถึง 14,056 แหง หรือคิดเปนรอยละ 44.61 และในป
การศึกษา 2553 มีจํานวนโรงเรียนท้ังสิ้น 31,424 แหง เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต่ํากวา 300
คน ลงมาเปนจํานวนถึง 25,327 แหง หรือคิดเปนรอยละ 80.60 เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียน 120 คน ลงมาเปนจํานวน 14,397 แหง หรือคิดเปนรอยละ 45.82 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555) สอดคลองกับงานวิจัยของ วรัยพร แสงนภาบวร
(2550) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา โรงเรียนขนาดเล็กประสบ
ปญหาในทุกดาน โดยเฉพาะปญหาขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนปญหาใหญ
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อยางยิ่ง หลายโรงเรียนมีครูไมครบชั้น ครูคนเดียวตองสอนหลายระดับและหลายกลุมสาระ
การเรียนรู ครูขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดโอกาสในการพัฒนาดานตางๆ จึงสงผล
กระทบตอคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)

สมศ. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สรุปไดวา 1) ผลการ
ประเมินจําแนกตามสังกัด พบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ไมผานการประเมินเปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 18.44 และ 17.78 ใน
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามลําดับ 2) ผลการประเมินจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กไมผานการประเมินมาตรฐานเปนจํานวนมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 20.49 และ 19.64 ในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามลําดับ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553)

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะท่ีเปนโรงเรียนขนาด
เล็ก จําเปนตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ในดานตางๆ อยางเรงดวน แนวคิดในเรื่องของการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปนองคการแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือนําผลวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอยู

ในระดับใด
2. ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู มีปจจัยใดบาง
3. รูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู ควรมีลักษณะ

อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยแบงวิธีการวิจัยเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหง

การเรียนรูใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 14,585 คน

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 375 คน
โดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชเกณฑตามตารางของ Krejcie and Morgan
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

2. ตัวแปรท่ีศึกษาคือ สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู และปจจัยท่ีสงผล
ตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนี้ 1) การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร
2) การจัดโครงสรางการบริหารงาน 3) การจัดการความรู 4) การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช
5) การมีภาวะผูนําทางวิชาการ 6) การพัฒนาบุคลากร และทีมงาน 7) การพัฒนาบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองคการ 8) การจูงใจ 9) การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใชเทคนิคการประชุมกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) มีขอบเขต
การวิจัย ดังนี้

1. กลุมผูเชี่ยวชาญท่ีใชในการประชุมกลุมสนทนา ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
ดานการบริหาร ซ่ึงมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณใน
การทํางานไมต่ํากวา 10 ป จํานวนท้ังสิ้น 9 คน

2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญตอรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา สภาพความ

เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( =4.13) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียง
จากมากไปหานอยคือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน (  =4.25) การเรียนรูรวมกันเปนทีม
( =4.18) การมีแบบแผนความคิด ( =4.12) การคิดอยางเปนระบบ ( =4.10) และ
ดานการเปนบุคคลรอบรู ( =4.00) ตามลําดับ

2. ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก

2.1 ระดับของปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( =4.27) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากและมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย
คือการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ ( =4.41) การมีภาวะผูนําทางวิชาการ
( =4.38) การจูงใจ ( =4.35) การพัฒนาบุคลากร และทีมงาน ( =4.30) การสราง
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ( =4.27) การจัดโครงสรางการบริหารงาน ( =4.26)
การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ( =4.26) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การ
นําเทคโนโลยีไปประยุกตใช ( =4.05)

2.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน
(Stepwise Multiple Regression) เพ่ือคัดเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุด พยากรณปจจัยท่ีสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยพิจารณาเลือกตัว
แปรท่ีมีอํานาจในการพยากรณสูงสุดเขาในสมการพยากรณ และเพ่ิมตัวแปรข้ึนทีละตัวแปร
ไดคาสหสัมพันธพหุคูณของตัวเกณฑ (Y) และตัวพยากรณ (X3, X1, X7, X4, X5, X2) มีคา
เทากับ 0.76 ซ่ึงท้ัง 6 ปจจัยนี้รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดรอยละ 57.60 และคาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการพยากรณ
เทากับ 0.32 สมการพยากรณองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังสมการ

ในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) +0.135 (X4) - 0.183

(X5) +0.095 (X2)
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ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 +0.110 Z2
3. รูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย

3.1 หลักการบริหารรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูใชหลักวงจรคุณภาพ (Deming Circle) 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันตอนการวางแผน
(Plan) 2) ข้ันตอน การปฏิบัติ (Do) 3) ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) และ 4) ข้ันตอนการ
ปรับปรุงแกไข (Act)

3.2 องคประกอบของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยองคประกอบของปจจัยหลัก
6 องคประกอบ และองคประกอบของปจจัยสงเสริม 4 องคประกอบ และองคประกอบยอย
ของปจจัยหลัก 24 องคประกอบ และองคประกอบยอยของปจจัยสงเสริม 12 องคประกอบ
รวม 36 องคประกอบ ไดแก

3.2.1 องคประกอบของปจจัยหลักดานการสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร (Vision mission and strategies) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ
1) การกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางขององคการ 2) การกําหนดกลยุทธ 3) การแปลง
กลยุทธสูการปฏิบัติ และ 4) การควบคุมและประเมินผล

3.2.2 องคประกอบของปจจัยหลักดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
(Personnel and teamwork development) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ
1) การสรรหาบุคลากร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
4) การธํารงรักษาบุคลากร

3.2.3 อ ง ค ป ร ะกอบข องป จ จั ย หลั กด า นกา ร จั ด ก า รคว าม รู
(Knowledge management) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบ คือ 1) การวางแผน
งานการจัดการความรู 2) การพัฒนาระบบการจัดการความรู 3) การสราง พัฒนา และใช
ประโยชนแหลงเรียนรู และ 4) การเทียบเคียงผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

3.2.4 องคประกอบของปจจัยหลักดานการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช
(Technology application) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ 1) การวางแผนงาน
ดานเทคโนโลยี 2) การจัดหา บํารุงรักษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 3) การประยุกตใช
เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู และ 4) การประเมินผล

3.2.5 องคประกอบของปจจัยหลักดานการจัดโครงสรางการบริหารงาน
(Structure administration) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบ คือ 1) การวางแผน
การจัดโครงสรางการบริหารงาน 2) การจัดโครงสรางท่ียึดหยุนและหลากหลาย 3) การจัด
วางตัวบุคคล กลุมและทีมงาน และ 4) การประเมินผล
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3.2.6 องคประกอบของปจจัยหลักดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ
(Instructional leadership) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ 1) การวาง
แผนพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ 2) การใหความสําคัญกับหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎีและ
ปรัชญาการศึกษา 3) การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนเปนคนดี
เกง และมีความสุข และ4) การประเมินผล

3.2.7 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการขับเคลื่อนรวมกัน
(Move together : M) และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การรวมคิด 2) การรวมปฏิบัติ
3) การรวมประเมินผล

3.2.8 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการสรางความตระหนักรู
(Awareness : A)และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การสรางความรูความเขาใจ
รวมกัน 2) การสรางทัศนคติและคานิยมรวม 3) การเสริมสรางพฤติกรรมการแสดงออก

3.2.9 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการทํางานเปนทีม (Never
do alone : N) และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดเปาหมายการ
ทํางานรวมกัน 2) การจัดลําดับความสําคัญและการมอบหมายงาน 3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

3.2.10 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการสรางความเปนหนึ่ง (One for
all, all for one : O) และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การสรางสรรคผลงาน
2) การสรางความสามัคคี 3) การสรางขวัญกําลังใจ
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ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model)

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหง

การเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก
การวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา สภาพความเปน

องคการแหงการเรียนรู ท้ัง 5 ดาน มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.13) และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหา
นอย ดังนี้คือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน ( =4.25) การเรียนรูรวมกันเปนทีม ( =4.18) การมี
แบบแผนความคิด ( =4.12) การคิดอยางเปนระบบ ( = 4.10) และดานการเปนบุคคล
รอบรู ( =4.00) ตามลําดับ ซ่ึงดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุดอาจเปนเพราะ
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การบริหารจัดการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใชรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
(Strategies Management) ซ่ึงเนนในเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางของ
องคการ การวินิจฉัยองคการ การกําหนดกลยุทธ การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ และ
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีย สรอยเพชร (2554)
พบวา รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยอดนิยมในเขต
ภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยหลักสําคัญ 7 ประการ คือ การคิดอยางเปนระบบ การรอบ
รูสวนตน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การมีแบบแผนความคิด การเรียนรูรวมกันเปนทีม
บรรยากาศความไวใจและความรวมมือ และการพัฒนาวิชาชีพ แตละองคประกอบมี
ความสัมพันธสงผลตอกันและกันอยางตอเนื่อง

2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด
( =4.27) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ
( =4.41) การมีภาวะผูนําทางวิชาการ ( =4.38) การจูงใจ ( =4.35) การพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน ( =4.30) การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ( =4.27)
การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ( =4.26) และดาน
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช ( =4.05) อาจเปนเพราะวาบทบาท
อํานาจ และหนาท่ีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับ
การจัดการเรียนรู การปฏิบัติตามนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา การประสาน
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา และประสานการ
ระดมทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Kaiser  (2000) ไดศึกษาวิจัยและนําเสนอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู 8 ปจจัย คือ 1) ภาวะผูนํา 2) วัฒนธรรมองคการ 3) พันธกิจและ
ยุทธศาสตร 4) การดําเนินงานบริหารจัดการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบองคการ
7) บรรยากาศการทํางาน และ 8) การจูงใจ

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู โดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน Stepwise Multiple
Regression ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวแปรพยากรณ 6 ตัวแปร ไดแก การสราง
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน การจัดการความรู การนํา
เทคโนโลยีไปประยุกตใช การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการมีภาวะผูนําทางวิชาการ
พยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูไดโดยมีคาสัมประสิทธิ์ การพยากรณอยูในระดับ
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มาก รอยละ 57.60 (R = 0.759) ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ การสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร (X1) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน (X7) การจัดการความรู (X3) การนํา
เทคโนโลยีไปประยุกตใช (X4) การจัดโครงสรางการบริหารงาน (X2) การมีภาวะผูนําทาง
วิชาการ (X5) สามารถสรางเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (un standardized score)
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) +0.135 (X4) - 0.183(X5)

+0.095(X2)
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized score)
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 +0.110 Z2
จากสมการพยากรณ แสดงใหเห็นวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ท่ีเพ่ิมข้ึนจะสัมพันธกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู ท้ัง 6 ปจจัยดังกลาวหากตองการใหโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
มีความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน ก็ตองเนนความสําคัญในการพัฒนาปจจัย
ท้ัง 6 ปจจัยมากกวาปจจัยอ่ืนๆ ใหเปนเสมือนปจจัยตัวแทนในการพัฒนา หากพัฒนาปจจัย
ท้ัง 6 ปจจัยไดดีแลว ก็จะสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ท่ีดี สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมคิด  สรอยน้ํา (2547) ไดพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวา ปจจัยทางการบริหาร 11 ปจจัย คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน การปฏิบัติของครูและทีมงาน เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทศาสตร การปฏิบัติดานการจัดการ การพัฒนาครูและทีมงาน การจูง
ใจ ภาวะผูนําทางวิชาการ เทคโนโลยีและระบบงาน โครงสรางของโรงเรียน และการปฏิบัติ
ดานการบริการ รวมกันอธิบายความแปรปรวนในความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ
76.80 ปจจัยทางการบริหารท่ีสามารถพยากรณองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติคือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน
การจูงใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การพัฒนาครูและทีมงาน วิสัยทัศน
พันธกิจและยุทศาสตร

3. ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอย
พหุคูณ แบบข้ันตอน Stepwise Multiple Regression พบวา ตัวแปรพยากรณ ประกอบดวย
6 ตัวแปร ไดแก การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
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การจัดการความรู การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการมี
ภาวะผูนําทางวิชาการ เม่ือพิจารณาแลวตัวแปรทุกตัวมีความสอดคลองกลมกลืนกัน มีความถูก
ตองเหมาะสมและครอบคลุมในเชิงทฤษฎี

3.2 ผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก เปนขอสรุปเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้

3.2.1 ปจจัยดานการสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร (Vision
mission and strategies) ควรพัฒนาปจจัยดานการกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนางาน และวิเคราะหนโยบายและการวางแนวทางเพ่ือนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สอดคลองกับ Pedler, Burguyne and Boydell (1988) กลาวถึง ลักษณะท่ีเหมาะสมของ
การเปนบริษัทแหงการเรียนรู (The Learning Company) วามีองคประกอบของการเปน
องคการหรือบริษัทแหงการเรียนรูท่ีสําคัญดานหนึ่งคือ ดานกลยุทธ (strategy)

3.2.2 ปจจัยดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน (Personnel and
teamwork development) ควรพัฒนาปจจัยดานการกําหนดนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน และมีการสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม
ขีดสมรรถนะและความ สามารถ (Competency) สอดคลองกับเปาหมายขององคกรกลาง
การบริหารงานบุคคลหรือ ก.ค.ศ.

3.2.3 ปจจัยดานการจัดการความรู (Knowledge management)
ควรพัฒนาปจจัยดานการสงเสริมใหสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแสวงหาขอมูลองคความรู
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหสมาชิกไดมีโอกาสรวมกลุมกันศึกษา หรือพัฒนางานใน
เรื่องท่ีสนใจ สอดคลองกับความเห็นของ วิจารณ พานิช (2550) ไดเสนอทศปฏิบัติสูความ
เปนองคการเรียนรูของหนวยราชการไวนาสนใจโดยเสนอความเห็นเก่ียวกับ“แกนเพ่ือการ
ปฏิบัติ”หรือหัวใจ หรือจุดคานงัดในการดําเนินการจัดการความรู เพ่ือบรรลุความเปน
องคการแหงการเรียนรู ไววา ใหทุกคนสรางและใชความรูในการทํางาน

3.2.4 ปจจัยดานการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช (Technology
application) ควรพัฒนาปจจัยดานเทคโนโลยีการสื่อสารมาลดคาใชจายในการติดตอ
ประสานงาน และพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูขององคการโดยใชเทคโนโลยี สอดคลอง
กับ Brain Quinine (1996) ท่ีกลาววา เทคโนโลยีเปนองคประกอบสําคัญ สําหรับการจัดการ
ความรูขององคการ การใชความรูความเขาใจในเทคโนโลยี เปนท้ังศาสตรและศิลปของการ
เรียนรู การสื่อสาร ขอมูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอรซ่ึงองคประกอบยอยของเทคโนโลยี
เพ่ือการสรางองคการแหงการเรียนรู มีดังนี้ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ของการเรียนรู 3) ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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3.2.5 ปจจัยดานการจัดโครงสรางการบริหารงาน (Structure
administration) ควรพัฒนาปจจัยดานการจัดโครงสรางท่ียืดหยุนและหลากหลายในลักษณะเพ่ือ
สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระบบการมอบหมายงานและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ Marquard & Reynolds A. (1994) พบวาการท่ีจะเปน
บริษัทแหงการเรียนรูระดับโลก (Global Learning Company) ไดนั้นองคการจะตองมีโครงสราง
ท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) เปนโครงสรางท่ีเล็ก คลองตัว ไมมีสายการบังคับบัญชา
มากเกินไป มีหนาท่ีความรับผิดชอบหรือลักษณะงานท่ียืดหยุนแบบไมตายตัว

3.2.6 ปจจัยดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional
Leadership) ควรพัฒนาปจจัยดานการตัดสินใจในการบริหารและสนับสนุนสถานศึกษาโดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญและมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) ดานผูบริหาร มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ และดานผู เรียน
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช
1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ควรกําหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น ในการ

พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยใชผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ท้ัง 6 ปจจัย เปนองคประกอบหลักในการวางแผนการพัฒนา

2. สถานศึกษาในระดับตางๆ หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรทําการวิจัย
และพัฒนา (research and development) โดยนําเอาผลการสังเคราะหรูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
เปนกรอบแนวทางในการพัฒนา

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยสภาพปญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาหนวยงานทางการศึกษา

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ในระดับตางๆ เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการพัฒนาองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพ

2. ควรทําการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน เชน
โรงเรียนดีศรีตําบล โรงเรียนดีใกลบานเปนตน
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