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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ กั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ดการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมั ธ ยม สั ง กั ด กลุ่ มดอยสามหมื่น ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 22 คน และครูผู้สอน
จานวน 200 คน ของโรงเรียนมัธยม สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใน
ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น จานวน 222 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ของเพียร์สั น
ผลการวิจัยพบว่าความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามได้ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ
บ่อยครั้ง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เป็นประจา คือด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม ส่วนด้านที่เหลือได้ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ บ่อยครั้ง โดยมีขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
4.29 ถึง 4.41 ส่ วนประสิทธิผลในการจั ดการศึกษาโดยรวมได้ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ บ่อยครั้ง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ บ่อยครั้ง โดยมีขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
4.03 ถึง 4.44 จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลใน
การจั ด การศึ ก ษาพบว่ า ความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ กั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลใน
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การจัดการศึกษา ของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับต่า (r=0.28) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกือบทุกด้าน ของความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ยกเว้นเพียงด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ
องค์การแห่ งการเรี ย นรู้ ประสิ ทธิผ ลในการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธ ยมสั งกัดกลุ่ มดอยสามหมื่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Abstract
This research aimed to investigate the relationship between the learning organization
and the effectiveness of educational management of secondary schools under Doisammuen
Group, the Secondary Educational Service Area Office 34. The samples used for this study
comprised of 22 school administrators and 200 teacher of under Doisammuen Group, the
Secondary Educational Service Area Office 34, in the academic year 2013. There are totally 222
people. Questionnaires were used to collect data. The statistics used for analyzing the data
included frequency, percentage, mean and standard deviation and Pearson’s correlation
coefficient. The findings revealed that according to the learning organization being, the overall
respondents performed or showed such behaviors rather often. When considering each aspect,
the regular performance or behavior was co-operative learning as a team. The rest aspects
were performed or showed such behaviors rather often. The mean frame was from 4.29 - 4.41.
The educational management effectiveness was performed or showed such behaviors rather
often. When considering each aspect, the overall performed or showed such behaviors rather
often. The mean frame was from 4.03 - 4.44. Then, the relationship between the learning
organization and the effectiveness of educational management was positively at low level
(r=0.28). It was statistically significant at the level of .01 based on the hypothesis defined. When
considering each aspect of the correlation coefficient, it was found that the variations of
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the learning organization and the effectiveness of educational management was statistically
significant at the level of .01, except, the learning as a team which was not statistically
significant.
Keywords
The Learning Organization, Effectiveness of Educational Management, Secondary
Schools Under Doisammuen Group, The Secondary Educational Service Area Office 34
บทนา
ยุคในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์และเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว ดั ง นั้ น ในทุ ก ภาคส่ ว นจึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย เพื่ อ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ
มีความก้าวหน้า และตรงตามจุดประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ ดังเช่นในปัจจุบันระบบการศึกษาไทย ได้ดาเนินการ
จัดการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แต่เนื่อง
ด้วยความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และการเจริญเติบโตในสังคมปัจจุบัน ทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ
ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ทันต่อโลกาภิวัตน์ จึงถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อประชาชนอย่างมาก
เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาซึ่งจะนาไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งถือได้ว่า ระบบการศึกษาทาหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกของ
สังคม เมื่อสังคมมีการพัฒนา โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองก็จะถูกพัฒนาปรับเปลี่ยน การศึกษาจึง
เป็นปัจจัยสาคัญหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยจึงถือว่า
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามปฏิรูปการศึกษามาแล้วเป็นเวลานับ 10 ปี แต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ที่
สามารถทาให้ คุณ ภาพการศึก ษาพั ฒ นาไปในทิ ศทางที่ น่าพึ งพอใจดั งนั้น จึง ได้ต ระหนักถึ งความส าคั ญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองเป็นไปอย่างมีระบบ และประสิทธิภาพ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือคน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายคือ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษา และเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
2) โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา
โดยการบรรลุเป้าหมายเป็นการมุ่งประสิทธิผลล้วนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยป้อนเข้ากระบวนการ และปัจจัย
ป้ อ นออกตามกรอบแนวคิ ด ของทฤษฎี ร ะบบ ซึ่ ง โรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลควรมี คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ
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เน้นการตรวจสอบได้ทั้งจากภายใน และภายนอกท้องถิ่นหรือส่วนกลาง และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายให้ เป็ น วิช าชี พที่มีคุณ ค่าสามารถดึ งดูดคนเก่งดี และมี ใจรักมาเป็น ครูคณาจารย์ไ ด้อย่า งยั่งยืน ภายใต้
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, 11-12)
จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ความจาเป็นในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะการพัฒนา
ประสิทธิผลขององค์การในสถานศึกษา จึงถื อเป็นส่วนสาคัญ ดังเช่นที่เจษฎา นกน้อย (2552, 20) ได้เสนอการ
พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น หากต้องการให้บรรลุผลสาเร็จอย่างรวดเร็ว สามารถนากลยุทธ์การ
จัดการเปลี่ยนแปลงมาใช้ เช่น ความสาเร็จในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัย
ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า และความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
องค์การจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และมีส่วนได้รับประโยชน์จากการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มาก
ที่สุด ควรมุ่งเน้นให้บุคลาดรในองค์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในองค์การด้วยการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ า ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน และระบบเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพใน
การจัดการศึกษา (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555, 6) ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่พอใจของสังคมเด็กวัยเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิ ชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีความสามารถ
และสมรรถนะไม่ส อดคล้ องกับ ความต้องการของผู้ ใช้ ในด้านการผลิ ตครู คณาจารย์ให้ มีความรู้ความสามารถ
และมี ป ริ มาณที่ เ พีย งพอเนื่ อ งจากนโยบาย การจากัด อัต รากาลั งคนภาครัฐ รวมทั้ งการใช้ มาตรการจูง ใจให้
ข้าราชการเกษีย ณอายุ ร าชการก่อนกาหนด ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2543 ทาให้ สู ญเสี ยอั ตราครูไ ปจานวนหนึ่ง อีกทั้ ง
บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ บางส่วนที่ จบการศึกษาแล้ว ไม่เป็นครู ครูสอนไม่ตรงวุฒิ และการขาดแคลนครู
ในบางพื้นที่ในขณะที่ครูสายวิชาชีพส่วนมาก ขาดประสบการณ์ในสถานประกอบการอีกทั้งครูยังมีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครูพบว่าผู้เลือกคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ เป็นอันดับท้าย ๆ ส่วนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง และด้านสถานศึกษาพบว่า
มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ การประเมินของสานักรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ. ) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจากสภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึ ก ษา จากหลั ก การต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสามารถ สามารถจ าแนกคุ ณ ภาพตาม
การวัดประสิทธิผลขององค์การของโรงเรียน 4 มิติ โดยพัฒนาขึ้นจากดัชนีการรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน (Index
of Perceived Organizational Effectiveness) ของ Hoy & Miskel (อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552, 215216) ได้แก่ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4) ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน
[294]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

สถานศึกษาเป็นองค์กรประเภทหนึ่งซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอย่างสาคัญ ดังนั้นการพัฒนาจะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นองค์การที่ทางานผลิตผล
งานไปพร้อม ๆ กับการเกิดการเรียนรู้สั่งสมความรู้ และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการทางานซึ่งผลลัพธ์ของ
องค์การแห่งการเรียนรู้คือ ผลงานตามภารกิจที่กาหนดการสร้างความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ
องค์การนั้นรวมทั้งการสร้างคนอันได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การจะเกิด
การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยอาศัยการทางานเป็นฐาน (วิจารณ์ พานิช, 2547, 15) อีกทั้งการ
กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อนามาใช้ในสถานศึกษานั้น เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลทางด้านการศึกษา ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อผลิตนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรมมีจริยธรรมวัฒนธรรมในการดารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง มีความสุข
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครอบคลุม โรงเรียนมัธยมศึกษาจานวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนแม่ริม
วิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียน
สันป่ายางวิทยาคม และโรงเรียน แม่หอพระวิทยาคม โดยจากการจัดการศึกษาที่ผ่ านมา ได้มีนักวิชาการหลาย ๆ
คน ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปํญหาที่พบในโรงเรียนทั่ วประเทศ ซึ่งจาแนกตาม ข้อบัญญัติ 5 ประการใน
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Peter M. Senge คือ 1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาครูนั้นพบว่าปัญหา
เกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างพัฒนาครูของตนเองแต่ขาดการลงทะเบียนบันทึกการอบรม หรือการพัฒนาของแต่ละ
หน่วยงาน ทาให้เกิดความซ้าซ้อนของหลักสูตร รวมถึงการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สมศ. เนื่องจากไม่ได้ทา
การบันทึกการพัฒนานั้น ๆ ไว้ด้วย การพัฒนาครูในแต่ละพื้นที่ไม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีการนิเทศการสอนกันเองใน
พื้นที่ และผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ 2) รูปแบบวิธีการคิด และมุมมองที่เปิดกว้าง พบว่า ครูมีความขาดแคลนจาก
ปัญหาหลาย ๆ ด้าน โดยจะพบว่าการใช้นโยบายเร่งผลิตครูทาให้ครูออกมาเกินความจาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
นักเรียน ที่เรียนดีมักไปเลือกสาขาวิชาชีพอื่นเนื่องจาก วิชาชีพครูไม่เป็น ที่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ และไม่
สามารถรักษาครูประจาการไว้ ได้ คือปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพครู อาทิ เงินเดือน และรายได้ที่ต่ากว่าอาชีพอื่น
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สภาพแวดล้อมในการทางานตลอดจน ภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูที่สื่อต่อสาธารณชน
(ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ, 2547, 25) 3) การสร้างและการสานวิสัยทัศน์ พบว่า ภายในองค์กรมีการ
แบ่งแยกฝ่ ายอย่ างชัดเจน เมื่อเกิดปั ญหาที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน มักใช้เวลาแก้ไขปัญหามาก เนื่องจากการรับรู้
เป้ าหมาย และทิศทางในการดาเนิ นงาน ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควรเนื่องจากขาดการวางแผน
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ตรวจสอบ และจัดลาดับความสาคัญของงานอย่างเป็นระบบ โดย สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
(2556, 2) ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาและพัฒนาครูคือระบบการพัฒนาครูในภาพรวมของประเทศยังไม่มีหน่วยงาน
หรือเจ้าภาพหลักที่จะทาหน้าที่ดูแล กากับติดตาม วางระบบและวางแผนการพัฒนาในภาพรวม การพัฒนาครูมี
หลายหน่วยงานจัดอบรม ขาดระบบฐานข้อมูลของครู ขาดการวางแผนร่วมกัน ทาให้การพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดความซ้าซ้อน ไม่คุ้มค่า 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจากผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษา
วุฒิสภา ได้กล่าวว่า การผลิตและการพัฒนาครูขาดการประสานแผนในการพัฒนาครูจากหน่วยงาน องค์การที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้เกิดความซ้าซ้อนทั้งสาระและวัตถุประสงค์ ทาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรทั้ง
ด้ า นงบประมาณ และเวลาของครู ที่ ข าดไปในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก เพื่ อ เข้ า รั บ การพั ฒ นาและ
5) ความคิ ด ความเข้ า ใจเชิ ง ระบบ ปั ญหาที่ พ บคื อ การจั ด สรรงบประมาณ และการกระจายครู อ าจารย์
สู่สถานศึกษาต่างๆ ของรัฐบาลมีความไม่เป็นธรรมสูงเอื้อต่อ โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองมากกว่า โรงเรียนขนาดเล็ก
ในชนบท ทาให้คุณภาพแตกต่างกัน ทั้งการจัดสรรงบประมาณที่เอื้อต่อการศึกษาระดั บสูง ซึ่งคนรวยและคนชั้น
กลางมีโอกาสสอบแข่งขันไปเรียนต่อระดับสูงได้มากกว่าคนจน อีกทั้งผลการประเมินของ สมศ. พบว่าผู้สาเร็จ
การศึกษายังไม่มีคุณภาพตามที่คาดหวังการประกันคุณภาพควรเน้นผลที่ได้จากสถาบันการศึกษามากกว่าเน้นที่ตัว
กระบวนการทางาน
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งสนใจศึกษาว่า ความเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้กับประสิ ทธิผ ลในการจัดการศึกษามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ หรือมีความสัมพันธ์ในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยม สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยม สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สมมติฐานในการวิจัย
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 22 คน และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 432 คนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในปีการศึกษา 2556
รวมทั้งสิ้นจานวน 454 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใช้ ในการวิจั ย ได้ แก่ ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา จานวน 22 คน และครูผู้ ส อนโรงเรีย น
มัธยมศึกษา จานวน 200 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 ในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้นจานวน 222 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 4 ปัญหา
และข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
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สาหรั บการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้ วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดสอบความตรง
ด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านโดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมี
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.33 – 1แล้วจากนั้นจึงได้นาไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง จานวน 30 คน โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ. 9708
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่ มตัวอย่าง โดยส่งทางไปรษณีย์ และเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยตนเอง จ านวน 222 ฉบั บ ผู้ วิ จัย ได้รั บแบบสอบถามกลั บคื น จ านวน 195 ฉบับ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 87.84 จากนั้นทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่า มีความสมบูรณ์ 195 ฉบับ และนามาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. 1 สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง
ได้ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เป็นประจา
3.51 – 4.50 หมายถึง
ได้ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ บ่อยครั้ง
2.51 – 3.50 หมายถึง
ได้ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เป็นบางครั้ง
1.51 – 2.50 หมายถึง
ได้ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ นาน ๆ ครั้ง
1.00 – 1.50 หมายถึง
แทบจะไม่เคยปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เลย
5. 2 สถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับ ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Productmoment Correlation) โดยแปลผลในรูปแบบของระดับความสัมพันธ์ ดังนี้
1.00
แสดงว่า
มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์
0.71 – 0.99 แสดงว่า
มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.31 – 0.70 แสดงว่า
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.01 – 0.30 แสดงว่า
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
0.00
แสดงว่า
ไม่มีความสัมพันธ์
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ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นหญิง จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 97.49 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 50
ปีขึ้นไป จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 155 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.49 ส่วนใหญ่มีตาแหน่งหน้าที่ ครู จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 91.79 และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทางานเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 65.13
2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 1 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ข้อ
1
2
3
4
5

SD.

รายการ

(N=195)

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รูปแบบวิธีคิด และมุมมองที่เปิดกว้าง
การสร้าง และการสานวิสัยทัศน์
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ

4.41
4.37
4.29
4.52
4.38

0.63
0.57
0.55
0.59
0.54

แปลผล
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
เป็นประจา
บ่อยครั้ง

จากตารางที่ 1
องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ
เป็นประจา คือด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.52 ส่วนข้อที่เหลือได้ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรม
นั้น ๆ บ่อยครั้ง โดยมีขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.29 ถึง 4.41
3. ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ตารางที่ 2 ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ข้อ
1
2
3
4

SD.

รายการ

(N=195)

ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาสถานศึกษา
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาภายในสถานศึกษา
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4.03
4.44
4.29
4.31

0.75
0.56
0.67
0.63

แปลผล
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
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จากตารางที่ 2 ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา พบว่า ทุกมิติ ได้ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ
บ่อยครั้ง โดยมีขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 ถึง 4.44
4. การทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจัยทาการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยม สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
โดยการนาเอาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาเข้าโปรแกรมสาเร็จรู ปเพื่อทาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับ ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ข้อ
1
2
3
4
5

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รูปแบบวิธีคิด และมุมมองที่เปิดกว้าง
การสร้าง และการสานวิสัยทัศน์
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ
ภาพรวม

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
(rxy)
0.25**
0.25**
0.45**
0.07
0.40**
0.28**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ. 01
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา โดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงบวก ในระดับต่า (r=0.28) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า เกือบทุกด้านของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 ยกเว้นเพียงด้านการเรีย นรู้ร่ว มกันเป็นทีม ที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์รายด้านระหว่าง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับ ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้

การผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
0.32**

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รูปแบบวิธีคิด และมุมมองที่เปิด
กว้าง
0.43**
การสร้าง และการสานวิสัยทัศน์
0.65**
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
0.01
ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ 0.50**
ภาพรวม
0.38**

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
การพัฒนา
การปรับเปลี่ยน
นักเรียนให้มี
และพัฒนา
ทัศนคติทางบวก
สถานศึกษา
0.21**
0.36**

ภาพรวม
การแก้ปัญหา
ภายใน
สถานศึกษา
0.09

0.25**

0.21**

0.24**

0.13

0.25**

0.39**
0.08
0.34**
0.25**

0.35**
0.05
0.39**
0.28**

0.41**
0.13
0.36**
0.23**

0.45**
0.07
0.40**
0.28**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ. 01
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ขององค์การแห่งการเรียนรู้ ด้าน การสร้างและการสานวิสัยทัศน์
และความคิดความเข้าใจเชิงระบบ กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์
กันทุกด้าน
ส่วนความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และด้านรูปแบบวิธีคิด และมุมมองที่
เปิดกว้าง กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 แสดงว่าความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับประสิ ทธิผลในการจัด
การศึกษา ทั้ง 3 ด้าน มีเพียงด้านการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ
ส่วนความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ในทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
5.1 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
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5.1.1 ปัญหา
1) จานวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงตามวุฒิที่จบการศึกษา หรือได้รับย้ายในกรณี ที่
โรงเรียนไม่มีความต้องการในสาขานั้น ๆ
2) สถานศึกษาขาดปัจจัยสนับสนุนทางด้าน งบประมาณ และอุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง
ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
3) การโยกย้ายของผู้บริหาร มีบ่อยครั้ งทาให้การพัฒนาทางนโยบายของโรงเรียน ไม่
ต่อเนื่อง และสูญเงินงบประมาณในแต่ละปีเป็นจานวนบ่อยครั้ง
5.1.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานอื่นแทน เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานสาร
บรรณ ให้แก่สถานศึกษาเพื่อลดภาระงานนอกเหนือจากการสอน
2) ให้ความสาคัญกับอาชีพครูอย่างจริงจังกาหนดบทลงโทษ และผู้บริหารปฏิบัติอย่าง
เสมอภาค สาหรับผู้ขาดความรับผิดชอบ และละทิ้งการสอน
3) จัดสรรหรือเพิ่มงบประมาณให้แก่โรงเรียนโดยโรงเรียนสามารถจัดหาทรัพยากรได้ตรง
ตามความต้องการ
5.2 ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
5.2.1 ปัญหา
1) โรงเรียนมีภาระงานจากการประเมินต่าง ๆ ตามนโยบายของต้นสังกัดจานวนบ่อยครั้ง
ทาให้การเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2) ครูบางคนขาดความรับผิดชอบ ทาให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า เช่น ไม่
เข้าคาบสอน ละทิ้งนักเรียน ไม่ร่วมกิจกรรมทางโรงเรียน ปัดหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) นักเรียนขาดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4) นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินต่าง ๆ เช่น O-NET, NT, LAS, GAT, PAT ต่า
5.2.2 ข้อเสนอแนะ
1) ลดภาระงานในด้านการประเมินต่าง ๆ จากภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ครูได้มีเวลา
พัฒนา และอบรมให้แก่ศิษย์ได้อย่างเต็มที่
2) ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความคิด รับผิดชอบ
และมีวินัยยิ่งขึ้น
3) ควรส่งเสริมการร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
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การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยม สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแล้ว พบว่า
มีความสัมพัน ธ์ร ะดับต่าในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็ นว่ามีประเด็นที่
น่าสนใจ ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับ ประสิทธิผลในการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบอีกทั้งยัง มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิ มพ์ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอื่นด้วยแนวทางที่หลากหลาย โดยมีแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2550-2554 ควบคู่กับการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก ICT อย่างเต็มศักยภาพ (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, 46) มีการกระจายอานาจจาก
ส่วนกลาง ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไปส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และตัวผู้เรียน แต่งทั้งนี้ การกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ยังไม่เป็ น ไปตามลั กการกระจายอานาจอย่ างแท้จริง เป็นลั กษณะของการมอบอานาจในทางปฏิบัติเขตพื้นที่
การศึกษายังคงเป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา
ยังคงมีอานาจต่อสถานศึกษาอยู่มาก กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะการกาหนดทิศทางและนโยบาย อีกทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มี
อิสระหรือความคล่องตัว ในการบริหารจัดการเท่าที่ควร ผลการประเมินของ สมศ. พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข าดความพร้ อ มที่ จ ะรองรั บ การเป็ น นิ ติ บุ ค คล
(สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, 20-21) จึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์
ดังนี้ (1) ผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการดาเนิ นการด้านการเรียนรู้มากกว่าด้านอื่น
และมีการดาเนินการด้านการจัดการความรู้น้อยกว่าด้านอื่น (2) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกองค์ประกอบมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านองค์การ ด้าน
บุ ค ลากร ด้ า นผู้ น า เนื่ อ งจากทั้ ง 3 ด้ า น มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั น และส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้
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(3) การนาเสนอรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ เจตคติ และการทางานของบุคลากร และ
ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร องค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นองค์ ก าร ประกอบด้ ว ย 2 องค์ ป ระกอบย่ อ ย คื อ
การบริ ห ารจั ด การ และวั ฒ นธรรมองค์ ก าร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และองค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นผู้ น า
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือผู้นาที่มุ่งนาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาที่มีบทบาทเป็ นผู้ร่วมงาน และผู้นา
ที่ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการ และยังสอดคล้องกับ ผลวิจัยของทัศวรรณ เพ็งพุฒ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยองค์การแห่งการ
เรี ย นรู้ ที่ ส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐาน
ผลการศึกษาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูงกับประสิทธิผลโรงเรียน
2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมกับประสิทธิผลทางการศึกษาทุกมิติ มีความสัมพันธ์กันระดับต่า ทั้งนี้อาจมีผล
มาจาก ครูมีภาระงานสอนมาก สอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก จึงไม่มี
เวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นที ม หรือนาไปบูรณาการได้และยัง
ขาดการพัฒนาตนเอง ที่ชัดเจน (สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ , 2556, 2) อีกทั้งนโยบายในการ
จากัดอัตราโรงเรียนสูญเสียอัตราครูไปจานวนมาก นอกจากนี้บัณทิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บางส่วนจบแล้วไม่เป็น
ครูทาให้มีการขาดแคลนครูทั้งเชิง ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทจะขาดแคลนครูเฉพาะวิชา
อีกทั้ง ความศรัทธาต่อวิชาชีพครูมีน้อยทาให้คนดี คนเก่ง ไม่ต้องการเป็นครู ทาให้ครูขาดคุณภาพ ครูบางส่วนยัง
ขาดจิตสานึก จิตวิญญาณความเป็นครู บางส่วนใช้เวลาราชการไปทาผลงานประเมินเลื่อนวิทยฐานะ จึงเป็นสาเหตุ
ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลทางการศึ ก ษาของเด็ ก ไทยต่ าลงทุ ก วั น ซึ่ ง ขั ด แย้ ง กั บ อั ญ ญรั ต น์ บ ารุ ง ราษฎร์ ( 2552)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่ น เขต 5 ผลจากการวิ จั ย พบว่ า ความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย น รู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เปิดใจกว้าง ยอมรับความรู้ใหม่ ๆ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยึดหลักการมีส่วนร่วม ทางานร่วมกันเป็นทีม จัดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยน
เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และมีแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานให้ บรรลุถึง ความสาเร็จทั้งส่วนตัว และองค์การ สร้าง
ความสั มพันธ์ร ะหว่างความรู้ ที่ได้จ ากประสบการณ์การเรียนรู้ การแสวงหาของบุคคลให้ กับตนเองอย่างเป็น
ระเบีย บ และการมององค์การอย่างเป็ น องค์รวม นักเรียนมีส่ ว นร่ว มในการจัดสภาพแวดล้ อม บรรยากาศทั้ง
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ภายใน ภายนอกองค์การ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ และขัดแย้งกับอดิศร สุภาพคา (2548)
ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาการทางานเป็นทีมในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาการทางานเป็น
ทีมในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางโดย องค์ ป ระกอบด้ า นการจั ด การในภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับปานกลางโดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการยอมรับจากบุคลากรเกี่ยวกับขอบเขต และเป้าหมายในการทางานของ
สถานศึกษา และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือการกาหนดขอบเขตการทางานที่ชัดเจนของสถานศึกษา
3. การสร้างและการสานวิสัยทัศน์ กับมิติความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากทางโรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย
และบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยมีการจัดทาหลักสูตรการศึกษาเพื่อชีวิตที่ไม่อิงหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ใช้ แ ผนแม่ บ ทชุ ม ชนในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร พั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานประกอบการพั ฒ นา
หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส และทางเลือก
ให้กับประชาชน สามารถหาความรู้ตามความสนใจในรูปแบบต่างๆตามอัธยาศัยมีการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552,
51-54) จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ศักดา มัชปาโต
(2549) ได้ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
ผลการศึกษาพบว่าด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ โรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนแก้ไขปัญหา
ในโรงเรี ย นร่ ว มกั น รองลงมาคื อ วิ สั ย ทัศ น์ ข องโรงเรี ย นได้จ ากการตั ด สิ น ใจร่ ว มกั บ คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ร่วมกัน และยังสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของศศกร ไชยคาหาญ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โครงสร้างที่
เหมาะสมขององค์การ การคิดอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ขององค์การวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ การพัฒนา
บุคลากร การทางานเป็นทีมการมีวิสัยทัศน์ร่วม การสร้างบรรยากาศในองค์การ และการสร้าง และถ่ายโอนความรู้
ยังสอดคล้องกับ Hoy & Miskel, (อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552, 215-216) ได้กล่าวถึงความสามารถในการ
ผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง หมายถึ ง การที่ ค รูใ หญ่ และครู ใ นโรงเรีย นสามารถด าเนิน งาน

[305]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

ในโรงเรียน ทั้งการบริหารการจัดการเรียนการสอน จนสามารถทาให้นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี
4. ความคิดความเข้าใจเชิงระบบกับมิติความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี
ความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร โดยปรับหลักสูตรและ
กิจกรรมด้านวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับ/ประเภท การศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ และความต้องการ
กาลังคนของประเทศชาติ พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลั กสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและมาตรฐานสากล ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้ ตอบสนองความ
แตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียนทุกกลุ่ม หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรสู่การประกอบอาชีพและการประกันการมี งานทา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความ
เป็ น ไทย เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชน
สถานประกอบการ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, 1314) จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนฤมล บุญพิมพ์
(2553) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิ ทธิผ ลการ
บริหารงานในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเป็น องค์การแห่ งการเรีย นรู้ ในโรงเรียนกับประสิ ทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนพบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงในทิศทางเดียวกันโดยความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ด้านมีการคิดเชิงระบบมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่
ในระดับ มาก เรี ยงตามลาดับค่าความสัมพันธ์คือ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ
ส าหรั บ ระดั บ ปานกลาง เรี ย งตามล าดั บ ค่ า ความสั ม พั น ธ์ คื อ ด้ า นการบริห ารงานทั่ ว ไป และด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ และยังสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สมคิด สร้อยน้า (2547) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยทางการบริห าร 6 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงมากที่สุด คือ ปัจจัยการปฏิบัติของครู และทีมงาน รองลงมาคือ ปัจจัยเทคโนโลยี และระบบงาน ปัจจัย
เป้าหมาย และข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน ปัจจัยการจูงใจ ปัจจัยการปฏิบัติด้านการจัดการ และปัจจัยด้านการ
บริหาร นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ เจษฎา นกน้อย (2552) ได้เสนอการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
นั้น หากต้องการให้บรรลุผลสาเร็จอย่างรวดเร็ว สามารถนากลยุทธ์การจัดการเปลี่ยนแปลงมาใช้ เช่น ความสาเร็จ
ในการพัฒนาองค์การสู่ องค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า และความมี
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วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์การจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน และมีส่วนได้รับประโยชน์จากการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด ควรมุ่งเน้นให้พนักงานในองค์การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในองค์การด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน และ
ระบบมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติซึ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่า
บทสรุป
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยม สังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับต่า (r = 0.28)อาจเนื่องมาจากอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษาของ
โรงเรี ย นมั ธ ยม สั ง กั ด กลุ่ ม ดอยสามหมื่ น ซึ่ ง แตกต่ า งกั น ออกไปตามบริ บ ทของสถานศึ ก ษาไม่ ว่ า จะเป็ น
ด้านงบประมาณ อุปกรณ์ทางการศึกษา ด้านนโยบายทางการบริหารในการแบ่งภาระงาน กาหนดขอบเขตการ
ทางานที่ชัดเจนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจานวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงตามวุฒิที่จบการศึกษา หรือได้รับ
ย้ายในกรณีที่โรงเรียนไม่มีความต้องการในสาขานั้น ๆ ทาให้ความรู้ ความสามารถ ที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในแต่ละสถานศึกษา ไม่เท่ากัน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาบางคนไม่ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน้า ที่การงาน ขาดแรงสร้างสรรค์ในการทาสิ่งใหม่ ๆ และขาดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 ควรมีนโยบายให้ครูผู้สอนมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ทางการเรียนให้กับผู้เรียน
1.2 ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และมีความสามารถในการมองภาพแบบองค์รวม
1.3 ควรส่ ง เสริ ม การสร้ า งวั ฒ นธรรมในองค์ ก ร ในการสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ท าให้
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาสูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อนาข้อมูล ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิผลของผู้เรียน
2.2 ควรทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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