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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติรา วงศ์อนุสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แนะนำการทำวิทยานิพนธ์ ช่วยเหลอื ตรวจแก้ 

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็นอย่างดยีิ่ง จนทำให้

วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จเรียบร้อย ผู้วจิัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ นายกิตศิักดิ์ โสตาภา นายเทอดไทย หอมสมบัติ และดร.เศกสรร 

จันทะนาม ทีก่รุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและผู้เป็นผู้เช่ียวชาญเสนอ 

แนวทางการพัฒนา รวมถึงไป ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ดร.ระภพีรรณ ร้อยพิลา  

นายชัยนาจ ศริินุมาศ หอมสมบัติ ดร.อิทธิพล พลเหีย้มหาญ และนางสาวรัศม ีเจริญรัตน์ 

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางการพัฒนา ให้การวิจัยครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู ้หลักการ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  

อีกทั้งให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผูว้ิจัย 

 ขอขอบพระคุณ ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ศกึษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ทุกท่าน ที่ได้กรุณาตอบ

แบบสอบถามเพื่อการวจิัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลวจิัย  

จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลอืในทุก ๆ ดา้น  

คอยดูแล และให้กำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้

ผูว้ิจัยขอมอบแด่บิดา มารดาของผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผู้วจิัย

สามารถดำรงตนและบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบัน  

 

ธนัทพงษ์ วังทะพันธ์ 
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ชื่อเรื่อง    บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

    ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษานครพนม 

ผู้วิจัย    ธนัทพงษ์ วังทะพันธ์ 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 

ปริญญา    ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศกึษา เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์  

อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

และหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ปีการศกึษา 2564 จำนวน 325 คน ประกอบด้วย

ผูบ้ริหารโรงเรียน 65 คน และครูผู้สอน 260 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 

ของ Krejcie and Morgan และใชก้ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ มีค่าอำนาจจำแนก .447 

- .862 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .958 แบบสอบถามความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

มคี่าอำนาจจำแนก .438 - .820 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .957 และแบบสัมภาษณ์แนว

ทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. บรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส่วนจำแนกตามขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  4. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนจำแนกตามขนาดโรงเรยีนที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน 

  5. บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับสูง (rxy=.755) 

  6. บรรยากาศองค์การ จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความรับผดิชอบ การสนับสนุน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความผูกพัน โดยมีอำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 66.00  

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.23842 

  7. แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ดา้นความรับผดิชอบ คอื มอบหมายงาน ภาระ หน้าที่ 

ความรับผดิชอบตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  2) ดา้นการ

สนับสนุน คือ ส่งเสริมให้ครูผูส้อนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา 

ต่าง ๆ 3) ดา้นมาตรฐานการปฏิบัติงาน คอื มกีารนเิทศ ตดิตาม รายงาน ประเมินผลและ

พัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4) ดา้นความผูกพัน คอื เปิดโอกาส

ให้ครูผู้สอนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  

ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมใิจ ผูกพันต่อกัน 

คำสำคัญ: บรรยากาศองค์การ  องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship and identify the predictive power of organizational climate affecting a 

learning organization, and establish guidelines for developing an organizational climate 

affecting a learning organization. The sample group, obtained through stratified 

random sampling, consisted of 65 school administrators and 260 teachers working 

under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom in the academic 

year 2021, yielding a total of 325 participants. The sample size was determined by 

using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling. The tools for data 

collection were sets of five-point scale questionnaires, comprising a set of 

questionnaires on organizational climate with discriminative values ranging from .447 

to .862 and the reliability of .958, and a set of questionnaires on learning 

organizations with discriminative values ranging from .438 to .820 and the reliability 

of .957, and a structured interview form examining guidelines for developing 

organizational climate affecting a learning organization. Statistics for data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test Independent Samples, 

One-Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise 

multiple regression analysis. 
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 The findings were as follows: 

  1. The organizational climate was overall at a high level.  

  2. The learning organization was overall at a high level. 

  3. The comparison results revealed that the organizational climate as 

perceived by participants, classified by positions and work experience, was different at 

the .01 level of significance overall. In terms of school sizes, there was a difference at 

the .05 level of significance overall. 

  4. The comparison results revealed that the learning organization as 

perceived by participants, classified by positions and work experience, was found to 

be different at the .01 level of significance overall. In terms of school sizes, there were 

no differences overall. 

  5. The organizational climate and the learning organization had a 

positive relationship at a .01 level of significance with a high level (rxy=.755) 

  6. The organizational climate consisting of four aspects, namely 

responsibility, support, performance standard, and commitment, could predict the 

learning organization of schools under Nakhon Phanom Secondary Educational Service 

Area Office with the predictive power of 66 percent and a standard error estimate of 

±.23842. 

  7. The proposed guidelines for developing organizational climate 

affecting a learning organization of schools under Nakhon Phanom Secondary 

Educational Service Area Office consisted of four aspects: 1) Responsibility- assigning 

tasks, duties, roles, and responsibilities according to individuals’ ability and suitability; 

2) Support- encouraging teachers’ self-improvement and participation in in-service 

training, meetings, and seminars; 3) Performance Standard included the following: 

supervision, monitoring, reporting, evaluation, and continuous and consistent 

development of operational achievement; and 4) Commitment, including providing 

opportunities for teachers and personnel to participate in decision-making on various 

school-relevant operations and activities to foster a sense of belonging, pride, and 

bonds to schools. 

 Keywords:  Organizational Climate, Learning Organization  
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 ในช่วงกระแสโลกาภวิัตน์ เมื่อย่างก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ก่อใหเ้กิดความ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นผลให้องค์การและบริษัทต่าง ๆ ต้องปฏิรูปตนเอง 

เพื่อความอยู่รอด อกีทั้งผลอันเนื่องมาจากปฏิวัตดิิจทิัลการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 

4.0 การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  

ปี 2573 ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน 

และความตอ้งการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรภายในประเทศ การติดกับดักของประเทศที่มรีายได้ 

ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของประชาชน 

ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภวิัตน์ (สุทญา อร่ามรัตน์, 2562, หนา้ 1) รวมทั้งระบบ

การศกึษาที่ยังมปีัญหาหลายประการ นับตั้งแต่คุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศกึษา 

และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหาร

การศกึษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัวยังมคีวามเหลื่อมล้ำในด้านโอกาส 

และความเสมอภาคทางการศกึษา ส่งผลกระทบต่อระบบการศกึษา จงึมีความจำเป็น 

ที่ประเทศไทยต้องมกีารปฏิรูปการศกึษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามแนวคิดหลักการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน หลักการ

จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมี 

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อใหค้นไทย 

ทุกคนได้รับการศกึษาและเรียนรูต้ลอดชวีิตอย่างมคีุณภาพ ดำรงชีวติอย่างเป็นสุข โดยมี

เป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 ใหม้ีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, หน้า 2-5) 

 



2 

 แนวคิดองค์การแห่งการเรยีนรูไ้ด้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อองค์การต่าง ๆ 

อย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย โดยมีเป้าประสงค์ 

ว่าคนไทยมีการเรยีนรู้ตลอดชวีิต ให้มกีารเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการศกึษา  

ทักษะการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นภูมคิุ้มกันสำคัญในการดำรงชีวติและปรับตัว 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 โดยให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่า

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สร้างจิตสำนึกที่ด ีมีค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกัน 

ด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งใจเดียวกัน บนความแตกต่างหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554,  

หนา้ 35) เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมที่มีความใส่ใจและแบ่งปันต่อผูอ้ื่น ตลอดจน

นำไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อกับ

สร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต สถาบันมีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่และบทบาท

ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งสถาบัน

ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และชุมชนให้เป็นสถาบันหลักในการใหค้วามรู้ 

ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่ดีงาม โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อพัฒนา

คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยใหม้ีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มรีะเบียบวินัย มีจิตสำนึก

วัฒนธรรมที่ดงีามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชวีิต  

มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

ของประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาไทยใหไ้ด้มาตรฐานสากล และเพิ่ม

โอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 

ทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ม่ันคง และเอือ้ต่อการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับบริบท 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ด้วยเป้าหมายการพัฒนาเพื่อคนไทย

ทุกคนมคีุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จติใจ และสติปัญญา รวมทั้งมีการเจริญพันธุ์ 

ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย คุณภาพการศกึษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอด

องค์ความรู้สู่นวัตกรรม และโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบ 

ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, หน้า 7) 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนา 

การเรียนรูเ้พื่อให้องค์การก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาคราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนสามารถจะประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการพัฒนาองค์การ
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รูปแบบอื่น ๆ เพราะมีลักษณะเป็นการพัฒนาองค์การที่พรอ้มไปด้วยความคิดรเิริ่ม

สร้างสรรค์และให้บรรลุผลสำเร็จในการบริหารงานเชงิคุณภาพ ซึ่งแนวคิดองค์การแห่งการ

เรียนรู้เป็นแนวคิดของการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนโดยการเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากรในองค์การเพื่อให้บุคลากรได้มกีารพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องและใช้ศักยภาพของ

ตนเองได้อย่างเต็มที่ อกีทั้งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การที่องค์การจะเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ได้นัน้ต้องสร้างช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งภายใน

องค์การที่เป็นการถ่ายทอดระหว่างบุคลากรในองค์การควบคู่ไปกับการรับความรูจ้าก 

นอกองค์การโดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญเพื่อก่อใหเ้กิดโอกาสในการแสวงหาแนวปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างฐานความรู้ที่เป็นสมรรถนะหลักของ

องค์การ(อภญิญา ฉัตรช่อฟ้า, 2562, หนา้ 159) ซึ่งจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พบว่า การเรียนรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การ มอีงค์ประกอบ คือ  

1) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 2) การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 3) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  

4) การมรีูปแบบทางความคิด 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑติ, 2559, 

หนา้ 324-335; เฉลิมชัย ส่งศรี, 2559, หน้า 343-352; วิมลรัตน์ พลหาญ, 2559,  

หนา้ 38-50; ราตร ีพาลาด, 2560, หนา้ 29-40; สุรัสวดี บุญติด, 2562, หนา้ 154-165;  

นาถนารี ชนะผล, 2562, หนา้ 1688-1709 , Marquardt, 2002, p. 24; Senge, 2006,  

pp. 21-25; Barath, 2015, pp. 1494-1502; Kalkan, 2017, pp. 165-184) การสร้าง 

องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูถ้ือเป็นแนวความคิดที่ต้องการส่งเสริมให้บุคลากร 

ได้ขยายขีดความสามารถ เพื่อนำความรูไ้ปสู่การพัฒนาองค์การให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

(Senge, 2006, pp. 21-25) ลักษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ต้องมีโครงสรา้ง

แบบยืดหยุ่นหรอืผสมผสาน มคีวามเป็นเอกภาพในองค์การ โดยบุคลากรควรมีความ 

เป็นอิสระในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้การเรยีนรู้ภายในองค์การนัน้มี

รูปแบบของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมองค์การและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการทางสังคมที่มคีวามสัมพันธ์ เพื่อให้

องค์การดำรงอยู่ได้และสามารถไปถึงเป้าหมายร่วมกันโดยไม่ใช่ให้ความสำคัญแก่ฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดเท่านั้น การจะเข้าถึงเป้าหมายร่วมกันต้องเน้นการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ ซึ่งบุคลากรจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้่วมกันและนำองค์ความรูเ้หล่านัน้มา

พัฒนาศักยภาพองค์การให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุด (มรกต  

จันทร์กระพ้อ, 2562, หน้า 52-66) 
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 โรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์การที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้พัฒนาทั้งด้าน

สติปัญญาและทักษะเพื่อเป็นกำลังของสังคม การจัดการศกึษาที่มคีุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

โรงเรียน โรงเรียนจงึจำเป็นต้องหาทางป้องกัน สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรยีนเป็น

สถาบันการศกึษาที่มคีุณภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมความช่วยเหลือและความร่วมมอื 

ทุกรูปแบบทำให้ตอ้งมกีารหาแนวทางส่งเสริมแนวทางการเรยีนรู้ให้แก่องค์การและผูค้น 

ในองค์การทั้งระดับทีม ระดับบุคคล เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ (สิทธิพร  

นิยมศรีสมศักดิ์, 2555, หน้า 17-18) 
 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพนักเรียนและครูผูส้อน ซึ่งโรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมี

บรรยากาศที่ก่อใหเ้กิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกในองค์การรูเ้ท่าทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข (เสริมศักดิ ์ 

วิศาลาภรณ,์ 2552, หน้า 177) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fox (2001, p. 297 อ้างถึงใน 

ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา, 2559, หนา้ 4) ที่กล่าวว่า บรรยากาศองค์การที่ดีของโรงเรียนจะทำ

ให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุไปสู่จุดหมายที่สำคัญได้ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าพงึพอใจและมี

ความหมายต่อผูบ้ริหาร คณะครูผู้สอน นักเรียน และใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนอย่างมีคุณค่า  
ซึ่งจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่สนับสนุน

การเกิดองค์กรแห่งการเรยีนรูน้ั้น มีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย 1) การสนับสนุน 2) การให้รางวัล 3) ความผูกพัน 4) โครงสร้างองค์การ  

5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ ความรับผิดชอบ (พรนภา เลื่อยคลัง, 2558, หน้า 2155-

2170; กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา, 2561, หนา้ 214; รุ่งรดิศ คงยั่งยืน, 2561, หน้า 136;  

สุภัสสร ชูปะยู, 2563, หน้า 155; Stringer, 2002, pp. 10-12; Huang, 2013, p. 121; 

Benedicta, 2014, pp. 12-17; Wudarzewski, 2019, pp. 7-45) ในทำนองเดียวกัน

บรรยากาศองค์การที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เกิดความอยาก

เรียนรู้และพัฒนาตนเองในงานที่ทำอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้

องค์การนัน้กลายเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ (มงคลชัย วริิยะพินจิ, 2554, หน้า 24) 
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 จากที่กล่าวข้างตน้จะเห็นได้ว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศองค์การที่ดีภายในโรงเรียน 

จะทำให้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครผููส้อน และบุคลากรภายในโรงเรียน มีความสุขในการทำงาน  

เกิดความอยากเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งผลใหก้ารบริหารงานภายในโรงเรียนประสบ

ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ ผูว้ิจัยในฐานะครูผูส้อนโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จงึมีความสนใจที่จะศกึษา 

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

และหาตัวแปรบรรยากาศองค์การที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนมเพื่อนำผลการศกึษา

ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบและเห็นความสำคัญ

และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนให้เป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

อยู่ในระดับใด 

  3. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  4. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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  5. บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 

  6. บรรยากาศองค์การด้านใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

  7. แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศกึษาระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศกึษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
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  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก 

  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก 

  3. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. บรรยากาศองค์การ อย่างนอ้ย 1 ด้าน ที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม 
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ความสำคัญของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จะก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ดังนี้ 

  1. ได้องค์ความรูเ้กี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ตลอดจนได้ขอ้ค้นพบเกี่ยวกับระดับบรรยากาศองค์การ  

และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม 

  2. ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท้ี่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านบรรยากาศองค์การ และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนไปประยุกต์ใช้

ในการบริหารโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ได้มากยิ่งขึ้น   

  3. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม และพืน้ที่อื่น ๆ ต่อไป 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ผูว้ิจัยได้กำหนด

ขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ดังนี้ 

    1.1 บรรยากาศองค์การ ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารทาง

วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การของ พรนภา เลื่อยคลัง (2558, 

หนา้ 2155-2170); กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา (2561, หน้า 214); รุ่งรดิศ คงยั่งยืน (2561, 

หนา้ 136); สุภัสสร ชูปะยูร (2563, หนา้ 155); Stringer (2002, pp. 10 =-12), Huang 

(2013, p. 121); Benedicta (2014, pp. 12-17); Wudarzewski (2019, pp. 7-45) โดยแบ่ง

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
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     1.1.1 การสนับสนุน 

     1.1.2 การให้รางวัล 

     1.1.3 ความผูกพัน 

     1.1.4 โครงสร้างองค์การ 

     1.1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     1.1.6 ความรับผิดชอบ 

    1.2 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ จุฑาทิพย์  

ชัยบัณฑติ (2559, หน้า 324-335); เฉลิมชัย ส่งศรี (2559, หนา้ 343-352); วิมลรัตน์  

พลหาญ (2559, หน้า 38-50); ราตรี พาลาด (2560, หนา้ 29-40); สุรัสวดี บุญติด 

(2562, หนา้ 154-165); นาถนาร ีชนะผล (2562, หนา้ 1688-1709); Marquardt (2002, 

p. 24); Senge (2006, pp. 21-25); Barath (2015, pp. 1494-1502); Kalkan (2017, 

pp. 165-184) โดยแบ่งองค์ประกอบของความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ ออกเป็น  

5 ด้าน ดังนี้ 

     1.2.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

     1.2.2 การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 

     1.2.3 การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 

     1.2.4 การมีรูปแบบทางความคิด 

     1.2.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 

  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิน้ 

1,705 คน จากทั้งหมด 51 โรงเรียน จำแนกเป็น ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 93 คน  

และครูผูส้อนจำนวน 1,612 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ปีการศกึษา 2564 

จำนวน 325 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 65 คน และครูผูส้อน จำนวน 260 คน 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกำหนดเกณฑ์ขัน้ต่ำ โดยอาศัยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม  
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ศรสีะอาด, 2556, หน้า 37-43) โดยผู้วิจัยได้ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 45-48) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     3.1.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

     3.1.1.2 ครูผูส้อน 

    3.1.2 ขนาดโรงเรียน 

     3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

     3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

     3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 

    3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1.3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

     3.1.3.2 10–20 ปี 

     3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี  

   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

    3.2.1 บรรยากาศองค์การ 

     3.2.1.1 การสนับสนุน 

     3.2.1.2 การให้รางวัล 

     3.2.1.3 ความผูกพัน 

     3.2.1.4 โครงสร้างองค์การ 

     3.2.1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     3.2.1.6 ความรับผดิชอบ 

    3.2.2 ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

     3.2.2.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

     3.2.2.2 การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 

     3.2.2.3 การเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

     3.2.2.4 การมรีูปแบบทางความคิด 

     3.2.2.5 การคดิอย่างเป็นระบบ 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ผูว้ิจัย

ได้กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ 6 ด้าน คอื  

1) การสนับสนุน 2) การให้รางวัล 3) ความผูกพัน 4) โครงสรา้งองค์การ 5) มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 6) ความรับผดิชอบ ซึ่งได้กำหนดตามแนวคิดของ พรนภา เลื่อยคลัง 

(2558, หนา้ 2155-2170); กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา (2561, หนา้ 214); รุ่งรดศิ คงยั่งยืน 

(2561, หนา้ 136); สุภัสสร ชูปะยูร (2563, หน้า 155); Stringer (2002, pp. 10-12); 

Huang (2013, p. 121); Benedicta (2014, pp. 12-17); Wudarzewski (2019, pp. 7-45) 

และองค์ประกอบของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้5 ด้าน คอื 1) การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ 2) การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 3) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4) การมีรูปแบบ 

ทางความคิด 5) การคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้กำหนดตามแนวคิดของ จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑติ 

(2559, หนา้ 324-335); เฉลิมชัย ส่งศร ี(2559, หน้า 343-352); วิมลรัตน์ พลหาญ 

(2559, หนา้ 38-50); ราตรี พาลาด (2560, หน้า 29-40); สุรัสวดี บุญติด (2562,  

หนา้ 154-165); นาถนารี ชนะผล (2562, หนา้ 1688-1709); Marquardt (2002, p. 24);  

Senge (2006, pp. 21-25); Barath (2015, pp. 1494-1502); Kalkan (2017, pp. 165-

184) จงึสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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        ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ผูว้ิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
  1. บรรยากาศองค์การ หมายถึง ความรู้สึกหรอืทัศนคติของครูและบุคลากร

ที่มตี่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในโรงเรยีน ทำให้เกิดเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมอีงค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 
 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดโรงเรยีน 
   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
   2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 
   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 
3.2 10–20 ปี 
3.3 มากกว่า 20 ปี 

 
 

 

    
 

 

1. บรรยากาศองค์การ 
 1.1 การสนับสนุน 
 1.2 การให้รางวัล 
 1.3 ความผูกพัน 
 1.4 โครงสร้างองค์การ 
 1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.6 ความรับผิดชอบ 

    

 2. ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 
   2.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   2.2 การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 
   2.3 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
   2.4 การมีรูปแบบทางความคิด 
   2.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 
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   1.1 การสนับสนุน หมายถึง การรับรู้หรือความรูส้ึกของครูและบุคลากร 

ที่มตี่อโรงเรียน ว่าได้อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลอืในการปฏิบัติงาน 

ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากร การส่งเสริมให้บุคลากร 

มีการศกึษาและอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน  

ผ่านนโยบาย บรรทัดฐาน กฎ ระเบียบ รวมถึงความห่วงใย เอาใจใส่เพื่อใหบุ้คลากร 

ในโรงเรยีนและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี 
   1.2 การให้รางวัล หมายถึง ความรูส้ึกหรือทัศนคติของครูและบุคลากร 

ที่มต่ีอรางวัลหรอืสิ่งตอบแทนที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญ

และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรางวัลอาจเป็นสิ่งที่ให้กับบุคลากรแล้วเกิดความพึงพอใจ

หรอืแรงผลักดันในการทำงาน เช่น การได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึน้  

การได้ทำงานที่สำคัญ การได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน หรอืรางวัล 

อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เงินเดอืน สวัสดิการ การเลื่อนตำแหน่ง การได้รับการยกย่อง

ชมเชย 
   1.3 ความผูกพัน หมายถึง ความรูส้ึกหรือทัศนคตทิี่ดขีองครูและบุคลากร

ที่มตี่อโรงเรียน แสดงออกมาในรูปแบบการยอมรับเชื่อถือในเป้าหมายของโรงเรียน 

มีความรูส้ึกถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ ยินดแีละพร้อมทุ่มเทปฏิบัติงาน 

อย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อทำให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลสำเร็จ รวมถึง 

การแสดงออกด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ด ีและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่ง 

ขององค์การต่อไป 

   1.4 โครงสร้างองค์การ หมายถึง ความรูส้ึกหรอืทัศนคติของครูและ

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดสายงานการบังคับบัญชา การกำหนดกรอบของงาน กฎ ระเบียบ 

หรอืนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายขององค์การ รวมถึง 

การออกแบบงาน การจัดส่วนงานภายในองค์การ ความยืดหยุ่นของงาน การแบ่งงาน 

ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
   1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้หรอืความเข้าใจของครู

และบุคลากรต่อการกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายขององค์การเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และนำผลจากการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพมาปรับปรุงพัฒนางานเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งสามารถ
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กำหนดได้จากการใช้ผลงานที่ผ่านมา การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น 

การศกึษาจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุ้คลากรมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
   1.6 ความผดิชอบ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ใจ ใส่ใจ 

มุ่งม่ัน ต่อหน้าที่หรอืงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ จดจ่อต่องาน

ที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจในการ

ปฏิบัติงาน การยอมรับผลงานทั้งที่เป็นผลงานที่ดีและผลเสียที่ไม่ดี โดยมีการปรับปรุงแก้ไข

ให้งานมปีระสิทธิภาพ 

  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สภาพของโรงเรียนทีค่รู 

และบุคลากรเรียนรู้ที่จะขยายขีดความสามารถของตนเองในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน

และสิ่งใหม่ ๆ มีบรรยากาศเอือ้อำนวยใหบุ้คลากรในโรงเรียนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อการมวีิสัยทัศน์

ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพขององค์การ มศีักยภาพในการจัดการความรู้และสร้างองค์

ความรูใ้หม่อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
   2.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้หมายถึง การที่ครูและบุคลากร 

มีลักษณะการเรียนรู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหก้ับตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยาย 

ขีดความสามารถ ทักษะ ความรู ้ความเช่ียวชาญ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานไปสู่

วิสัยทัศน์ของตนเองและองค์การ ผ่านกระบวนการเรียนรูรู้ปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้

ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน 
   2.2 การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การมองภาพในอนาคตของโรงเรียน 

ที่ตอ้งอาศัยการคิดร่วมกันของครูและบุคลากร ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ และสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

ที่ตอ้งการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร

และบุคลากรเกิดความผูกพันและมีความทุ่มเทในการทำงาน 
   2.3 การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม หมายถึง การเรียนรู้การทำงานร่วมกัน

ของครูและบุคลากร โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ความคิดเห็น 

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการเสวนาอภปิรายร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ มกีารพัฒนา 

ให้บุคลากรทุกคนสามารถทำงานทดแทนกันได้ และรับผดิชอบร่วมกันเป็นทีม 
   2.4 การมรีูปแบบทางความคิด หมายถึง การมีความสามารถในการ

จำแนกกระบวนการทางความคิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรองสถานการณ์ต่าง ๆ ของครู 
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และบุคลากรในโรงเรียนก่อนตัดสินใจปฏิบัติงาน และสามารถปรับแนวคิด ค่านิยมและ 

เจตคติในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 

และสร้างสรรค์ 

   2.5 การคิดเชิงระบบ หมายถึง การทีค่รูและบุคลากรสามารถพิจารณา

วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เข้าใจ สามารถมองเห็นปัญหาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในภาพรวม  

โดยการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการคิดการดำเนินงาน

อย่างมีลำดับขั้นตอน ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึน้ 
  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

   3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

หรอืรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ปีการศกึษา 2564  

   3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม  

ปีการศกึษา 2564 

  4. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม หมายถึง หน่วยงาน

ทางการศกึษาที่จัดขึน้เพื่อกำกับ ดูแล และรับผดิชอบการจัดการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ในพืน้ที่จังหวัดนครพนม จำนวน 51 โรงเรียน 

  5. ขนาดโรงเรียน หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ขนาดโรงเรียนในระดับ

มัธยมศกึษา โดยยึดเกณฑ์ตามมาตรฐานการบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งจำแนกได้เป็น 

4 ขนาด ดังนี้ 

   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 499 คน 

   5.2 โรงเรยีนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  

500–1,499 คน 
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   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500–

2,499 คน 

  6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 

ที่อยู่ในช่วงผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โรงเรียนหรอืครูผูส้อนจนถึงเวลาปัจจุบัน แบ่งเป็น 

   6.1 นอ้ยกว่า 10 ปี หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ดำรง

ตำแหน่งและปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี 

   6.2 10–20 ปี หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ดำรงตำแหน่ง

และปฏิบัติงาน ระหว่าง 10-20 ปี 

   6.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ดำรง

ตำแหน่งและปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี 

  7. แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

หมายถึง แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยผูว้ิจัยจะนำผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากค่าอำนาจ

พยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม โดยรวม มาพิจารณา ถ้าพบว่า

บรรยากาศองค์การด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม แล้วผูว้ิจัยจะนำ 

ด้านดังกล่าวไปทำการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะแนว 

ทางการพัฒนาต่อไป 
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บทที่ 2 

 

เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ผูว้ิจัยได้ศกึษา

ค้นคว้าตำรา เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 

  1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและบรรยากาศองค์การ 

   1.1 ความหมายขององค์การ 

   1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ 

   1.3 ความหมายของบรรยากาศองค์การ 

   1.4 ความสำคัญของบรรยากาศองค์การ 

   1.5 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 

   1.6 องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 

  2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

   2.1 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

   2.2 ความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

   2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

   2.4 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรยีนรู้ 

  3. บริบทสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   3.1 ประวัติของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   3.2 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   3.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

   3.4 ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 

   3.5 ทิศทางการจัดการศกึษา 
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  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและบรรยากาศองค์การ 

 1. ความหมายขององค์การ 

  มีนักวิชาการ นักการบริหารได้วเิคราะห์คำศัพท์ และให้ความหมาย 

ของคำว่าองค์การ ไว้มากมายหลายแนวคิด ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

   สมคิด บางโม (2555, หนา้ 16) กล่าวว่า องค์การ หมายถึง กลุ่มบุคคล

หลาย ๆ คนร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ การร่วมกันของกลุ่ม 

ต้องถาวร มกีารจัดระเบียบภายในกลุ่มเกี่ยวกับอำนาจหนา้ที่ของแต่ละคน ตลอดจน

กำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ใหย้ึดถือปฏิบัติ 

   ราชบัณฑติยสถาน (2556, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ องค์การ 

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554 ไว้ว่า หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล

หรอืกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อดำเนนิกิจการตามวัตถุประสงค์ 

ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การ 

ของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจำกัด สมาคม หรอืหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น 

องคก์ารสหประชาชาติ 

   เสาวลักษณ์ โกศลกิตตอิัมพร และสัญญา เคณาภูมิ (2559, หนา้ 170) 

กล่าวว่า องค์การเป็นการรวมกลุ่มของมนุษย์ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป มาดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยมีการแบ่งงานกันทำตามอำนาจหนา้ที่ 

ความรับผดิชอบของแต่ละคน มีการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล อาจเป็นองค์การที่เป็นทางการและองค์การไม่เป็น

ทางการ โดยลักษณะหรอืธรรมชาตขิององค์การที่เป็นทางการ เช่น 1) การจัดแบ่งไปตาม

ลักษณะพิเศษ 2) การทำงานให้เป็นระบบมาตรฐาน 3) การทำให้เป็นทางการ 4) การรวม

ศูนย์อำนาจ 5) ระบบสายงาน 6) ความยืดหยุ่น 

   Parsons (1962, p. 72) ให้ความคดิเห็นว่า องค์การ หมายถึง บรรดา

ระบบประสานสัมพันธ์ร่วมมอืกันทำงานทุกชนิดของมนุษย์จัดเป็นองค์การได้ทั้งนั้น 
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   Weber (1966, p. 221) กล่าวว่า องค์การ หมายถึง หน่วยสังคมหรอื

หน่วยงานซึ่งมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   Barnard (1970, p. 19) ให้คำจำกัดความว่า องค์การที่เป็นแบบแผน 

หมายถึง ความร่วมมอืระหว่างบุคคลหลายคนซึ่งมีความตัง้ใจจริงที่จะร่วมกันดำเนิน

กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

   จากความหมายข้างตน้สรุปได้ว่า องค์การ หมายถึง การรวมตัวกัน 

อย่างเป็นระบบ ที่มกีารร่วมมอืและประสานงานกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้ประสบ 

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างที่ตั้งไว้ โดยมีการใชอ้ำนาจการบริหารที่ชัดเจน 

มีการแบ่งงานและหนา้ที่ มีลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผดิชอบ ซึ่งองค์การ 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ องค์การที่เป็นทางการ และองค์การที่ไม่เป็นทางการ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ 

  มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การไว้หลายท่าน ดังนี้ 

   เสาวลักษณ์ โกศลกิตตอิัมพร และสัญญา เคณาภูมิ (2559, หนา้ 170-

194) กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วองค์การมอีงค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

    1. คน (Man) คนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดขององค์การ  

เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้สรา้งสรรค์ริเริ่มก่อตั้งองค์การ หากขาดคนองค์การ

ก็ไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ คนยังเป็นผู้กำหนดทิศทางโดยการวางแผนการทำงานใหก้ับ

องค์การและการตัดสินใจ ตลอดจนวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้กับองค์การ จะเห็นได้

ว่าองค์การจะบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้หรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับประสิทธิภาพ 

และคุณภาพของคนซึ่งเป็นสมาชิกในองค์การดว้ยว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด 

    2. เป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ (Goals or Objective) เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่สมาชิกขององค์การร่วมกันจัดทำ หรอืกำหนดขึ้นซึ่งเป็นกรอบแนวคิด

สำหรับกำหนดแผนการปฏิบัติงานขององค์การ เช่น แผนแม่บทแผนหน้าที่ แผนกลยุทธ์

แผนการปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อย่างไร 

ก็ตามเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ขององค์การจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของภารกิจ

ขององค์การ ซึ่งไม่เหมือนกันการกำหนดเป้าหมายขององค์การเป็นการวางทิศทาง 

หรอืกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งออกมาในลักษณะการวางแนวทาง 
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การปฏิบัติสำหรับสมาชิกในองค์การ ซึ่งเมื่อองค์การได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้ว 

ก็จะทำให้สมาชิกขององค์การมคีวามเข้าใจในเนื้อหาหรือบทบาทหนา้ที่ของตน 

    3. โครงสร้าง (Structure) โครงสรา้งขององค์การเป็นสายใยยึดโยง 

ใหอ้งค์การสามารถดำรงอยู่ได้เช่นเดียวกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวติที่ค้ำจุนของร่างกาย 

ให้สิ่งมีชีวติสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข 

    4. ข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Data Message and Knowledge) 

หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มอียู่ในธรรมชาติ หรอืการกระทำต่าง ๆ ทั้งที่ยังไม่ผ่าน 

หรอืผ่านการวิเคราะห์หรอืการประมวลผลแล้ว รวมถึงสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่าน 

การจัดกระทำ ตลอดจนความรูค้วามเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 

อีกอันหนึ่งที่จะทำให้องค์การไปถึงเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ข้อมูล ข่าวสารและความรูย้ิ่งมกีาร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหากองค์การใดขาดข้อมูลข่าวสารและความรู้ องค์การนั้น

อาจจะอยู่ในสังคมโลกไม่ได้หากขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองจนสามารถปรับตัวเข้ากับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

    5. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วทิยาการที่ทันสมัยต่าง ๆ  

สำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ เป็นต้นว่าเครื่องใช้สำนักงานหรอืวิธีการ

สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร อินเตอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร

จากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังรวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น 

เทคโนโลยีสำหรับการผลิตต่าง ๆ ซึ่งอาจนำเอาเทคนิควิทยาการสมัยใหม่มาช่วยเพื่อลด

ต้นทุนการผลิต อันเป็นการส่งผลใหอ้งค์การได้กำไรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มุ่งหวัง 

ขององค์การธุรกิจทุกองค์การ 

    6. สิ่งแวดล้อมขององค์การ (Environment) การดำเนินงานใด ๆ  

ย่อมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับกระบวนการดำเนินการขององค์การ 

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มผีลต่อการดำเนินงานขององค์การ คอื สภาพแวดล้อม 

ขององค์การ (Organization Environment) หมายถึง แรงผลักดันต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการองค์การ ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมที่มีผล

โดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การ และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

   Daft (1992, p. 18) กล่าวว่า ทฤษฎีองค์การไม่ใช่เรื่องของการรวบรวม

ความจริง แต่เป็นวิธีการมองและวเิคราะห์องค์การ ที่มีความถูกต้องและลกึซึง้กว่าวิธีอื่น ๆ 
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การมองและวิธีวิเคราะห์องค์การขึน้อยู่กับแบบแผนและกฎเกณฑ์ในการออกแบบองค์การ

และพฤติกรรม นักทฤษฎีองค์การจะค้นหากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทำกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน  

และนำกฎเกณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ผลที่ได้จากการวิจัยยังไม่สำคัญเท่ากับแบบแผน 

และความเข้าใจในหนา้ที่ขององค์การ 

   Hodge & William (1991, p. 9) อธิบายว่า ทฤษฎีองค์การเป็นแนวคิด 

(Concepts) หลักการ (Principles) และข้อสมมตฐิาน (hypothesis) ที่นำมาใช้เพื่ออธิบาย

องค์ประกอบ (Components) ขององค์การ และองค์ประกอบเหล่านี้ มีการดำเนินการ

อย่างไร ดังนัน้ทฤษฎีองค์การช่วยใหเ้ราเข้าใจว่า องค์การคืออะไร และองค์การมีการ

บริหารงานอย่างไรภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดให ้มกีารใช้ทฤษฎีการบริหาร 

(Management theory) เข้ามาช่วยอธิบายสิ่งที่ผู้บริหารได้ปฏิบัติ สำหรับองค์ประกอบ 

ของทฤษฎีองค์การมีดังนี้ 

    1. สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organization environment) 

    2. การประมวลผลสารสนเทศและการตัดสินใจเลือก (Information 

processing) 

    3. การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Adaptation and 

change) 

    4. เป้าหมายองค์การ (Goals) 

    5. ชนิดของงานที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ (Work) 

    6. การออกแบบองค์การ (Organization design) 

    7. ขนาดและความซับซ้อนขององค์การ (Size and complexity) 

    8. เทคโนโลยีขององค์การ (Organization technology) 

    9. วัฒนธรรมองค์การ (Organization culture) 

    10.  อำนาจและอำนาจหน้าที่ (Power and authority) 

  จากแนวความคิดข้างต้น สรุปได้ว่า องค์การเป็นระบบที่ประกอบไปด้วย 

ส่วนต่าง ๆ ที่มคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และทำหนา้ที่กันอย่างสอดคล้องประสานกัน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ร่วมกัน องค์การประกอบด้วย

องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ คน สภาพแวดล้อม เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

ข้อมูลข่าวสารและความรู ้และเทคโนโลยี 
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 3. ความหมายของบรรยากาศองค์การ 

  แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ได้เริ่มนำมาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1930  

และได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายใน ค.ศ. 1960 โดยในระยะเริ่มแรกของการนำแนวคิด 

ของบรรยากาศองค์การมาใช้นัน้ได้มีการใชค้ำที่แตกต่างกันไปตามหน่วยงานและลักษณะ 

ดังนัน้จงึมีผู้ให้ความหมายของคำว่า บรรยากาศองค์การ ไว้ดังนี้ 

   ไพบูลย์ พระเมอืง (2556, หน้า 26) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศองค์การ 

หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นถึง ทัศนคติ ค่านิยม 

ปทัสถาน ของคนในองค์การที่แสดงออกมาจากความรู้สึก หรอืการรับรู้ทั้งทางตรง 

และทางออ้ม โดยที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ ซึ่งมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

และบรรยากาศองค์การของแต่ละองค์การจะมีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ขององค์การ

นั้น ๆ  

   ศริิวรรณ ไหลพิรยิกุล (2556, หนา้ 26-27) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศ

องค์การ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคล อารมณ์ ความรูส้ึก ค่านิยม และความเชื่อ 

การใชอ้ำนาจทางการบริหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในองค์การที่เอื้ออำนวยต่อการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามภารกิจองค์การ 

   อุไรวรรณ บุญธรรมมา (2559, หนา้ 88) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศ

องค์การ หมายถึง การรับรู้และประสบการณ์ของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน

องค์การ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ ซึ่งมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 102) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศองค์การ 

หมายถึง สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์โดยทั่วไปรอบตัวงานและผูป้ฏิบัติงานที่รวมกัน

แล้วมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมองค์การ โครงสรา้งองค์การ และกระบวนการขององค์การ  

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   Litwin & Stringer (1968, p. 21) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง

องค์ประกอบสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งรับรู้โดยบุคคลในองค์การทั้งทางตรง 

และทางออ้ม และมีอทิธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์การ 

   Kotter (1978, pp. 9-10) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง 

คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ อันประกอบด้วย กระบวนการสำคัญ 

ขององค์การ สิ่งแวดล้อมภายนอก บุคลากรและทรัพย์สินอื่น ๆ การจัดการองค์การ 
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อย่างเป็นทางการ ระบบสังคมในองค์การ เทคโนโลยีองค์การ และบทบาทในการมีส่วนร่วม

ในงานเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมานีจ้ะมีอทิธิพลต่อสมาชิกในองค์การ 

   Stringer (2002, pp. 10-12) ได้กล่าวว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การ 

หมายถึง การรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มสี่วนร่วมในการทำงานหรอืบรรยากาศในสถานที่

ทำงาน ที่ประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างบรรทัดฐาน คุณค่า ความคาดหวัง 

นโยบาย และแนวทางการทำงานที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ  

และเป็นปัจจัยที่มุ่งเน้นให้ทำงานเป็นทีมได้ 

   Hoy & Miskel (2005, pp. 143-144) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ  

เป็นลักษณะภายในที่ทำให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากองค์การอื่น ๆ และมีอทิธิพล 

ต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ 

  จากความหมายข้างตน้ สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง ความรูส้ึก

หรอืทัศนคตขิองสมาชิกในองค์การที่มตี่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ทั้งทางตรง 

และทางออ้ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมการทำงาน 

ของบุคลากรหรอืสมาชิกในองค์การ ทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์การ 

 4. ความสำคัญของบรรยากาศองค์การ 

  มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศองค์การมอีิทธิพลและมีความสำคัญต่อบุคลากรในองค์การ 

อยู่มาก ดังเช่น 

   ศริิวรรณ ไหลพิรยิกุล (2556, หนา้ 27) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ 

มีอทิธิพลต่อการบริหารของผูน้ำหรอืผูบ้ริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 

   ธัญญาน ีกียะกูล (2557, หน้า 48) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ 

เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มคีวามสำคัญต่อการพัฒนาองค์การให้ประสบผลสำเร็จ  

หากองค์การใดมีบรรยากาศองค์การหรอืสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ย่อมส่งผลถึง 

การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะเกิดความรูส้ึกพอใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน  

ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล หากบรรยากาศองค์การไม่ดีก็ส่งผล

กระทบต่อการปฏิบัติงานเช่นกัน ทำให้ประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานลดลง ประสิทธิผล

ของงานก็ลดลงด้วย 

   วิไล กวางคีรี (2557, หนา้ 101) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัย

สำคัญที่จะเกือ้หนุนให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เนื่องจากมีอทิธิพลต่อ
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พฤติกรรมในการทำงาน เกิดจากลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม 

และการประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคล 

   อุไรวรรณ บุญธรรมมา (2559, หนา้ 88) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศ

องค์การมสี่วนสำคัญในการช่วยใหบุ้คลากรสามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้น และลดระดับ

การลาออกจากงาน 

   ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 108) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การที่ดี 

มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิกในองค์การ ในด้านปริมาณงาน  

ความพึงพอใจ การเกี่ยวข้องดว้ยโดยการมสี่วนร่วมซึ่งมีปัจจัยมาจากนโยบายการบริหาร 

และการปฏิบัติการขององค์การ โครงสร้างขององค์การ วทิยาการ และสิ่งแวดล้อภายนอก 

   Gibson (2000, pp. 328-329) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่

เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบด้านระบบองค์การ และองค์ประกอบด้านความมี

ประสิทธิภาพ 

   Litwin & Stringer (1968, p. 365) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็น 

ตัวแปรสำคัญในการศกึษาองค์การของมนุษย์ เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้

ขององค์การ เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์แบบของความเป็นผู้นำและขวัญกับพฤติกรรม 

ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น บรรยากาศองค์การจะเป็นความรูส้ึกของผู้ปฏิบัติงานต่อลักษณะ

ที่มองเห็นได้ขององค์การ จะมีอทิธิต่อการกำหนดพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

   Steers & Porter (1977, p. 364) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ  

เป็นองค์ประกอบสำคัญของการศกึษาเกี่ยวกับองค์การ วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของ

บุคคลากรในองค์การ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์  

หากไม่พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในองค์การ (Internal Environment) ซึ่งเขาเรียกว่า 

บรรยากาศองค์การที่มสี่วนกำหนดทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานของคน 

   Slocum & Helltriegel (2011, p. 440) กล่าวว่า ความพอใจของพนักงาน

ขึน้อยู่กับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานต่อองค์การของตนเอง หากต้องการ

เสริมสรา้งประสทิธิภาพขององค์การ ผู้บริหารควรเสริมสร้างบรรยากาศที่ทำให้พนักงาน

เกิดความพอใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่ตอ้งการ 

  จากแนวความคิดข้างต้น สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การที่ดีจะส่งผลให้

บุคลากรในองค์การทำงานได้ดียิ่งขึน้ สิ่งที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดเีหมาะสมต่อการ
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ทำงาน ได้แก่ การมผีูบ้ังคับบัญชาที่ด ีการที่สมาชิกในองค์การมขีวัญและกำลังใจในการ

ทำงานดี รวมทั้งการที่องค์การมสีภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคมและทางจิตใจทีด่ี  

เพียงพอจะเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีได้ 

 5. แนวคดิเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การมีหลายแนวคิด 

และทฤษฎี ดังนี้ 

   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551, หนา้ 98-100) ได้กล่าวถึง รูปแบบของ

บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานร่วมกัน ในลักษณะที่แสดงถึง

การปฏิสัมพันธ์ของทุกคนในองค์การ แบ่งเป็น 6 แบบ ดังนี้ 

    1. บรรยากาศแบบแจ่มใสหรอืแบบเปิด เป็นบรรยากาศที่บุคลากร 

มีขวัญกำลังใจ มคีวามสามัคคี ช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  

กฎและระเบียบยังคงอยู่ แต่สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทำให้ผลงานมปีระสิทธิภาพ 

เป็นบรรยากาศที่บุคลากรพึงประสงค์มากที่สุด 

    2. บรรยากาศแบบอิสระ เป็นบรรยากาศที่มีแนวโน้มที่จะให้บุคลากร

สร้างความสัมพันธ์แบบเป็นมติรมากกว่าเกิดจากความสำเร็จของผลงาน 

    3. บรรยากาศแบบควบคุม เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารเน้นความสำเร็จ 

ของงาน มีการสั่งการ เพื่อหวังผลลัพธ์ของการทำงาน แม้บุคลากรไม่ค่อยมีโอกาสสร้าง

ความสัมพันธ์กัน แต่ผลงานก็เป็นการสรา้งความภาคภูมิใจและความพอใจใหก้ับบุคลากร 

    4. บรรยากาศแบบสนิทสนม (Familiar Climate) เป็นบรรยากาศที่มี

ความสัมพันธ์แบบเป็นมติร ผูบ้ริหารสนใจผลงานน้อย จนละเลยกฎเกณฑ์ ระเบียบ 

บุคลากรไม่สนใจทำงาน แต่มีความสัมพันธ์ในด้านส่วนตัวดี 

    5. บรรยากาศแบบรวมอำนาจ (Paternal Climate) เป็นบรรยากาศ

ของการปฏิบัติงานที่ผูบ้ังคับบัญชาบริหาร โดยการออกคำสั่งควบคุมอย่างใกล้ชิด 

ผูบ้ังคับบัญชาสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นมติร แต่พนักงานไม่ค่อยยอมรับความสามารถ

ของผู้บริหาร เพื่อก่อใหเ้กิดขวัญและกำลังใจของบุคลากร 

    6. บรรยากาศแบบซึมเซา (Closed Climate) เป็นบรรยากาศที่

ผูบ้ริหารขาดสมรรถภาพในการบริหาร บุคลากรไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน  

เพราะขาดความสัมพันธ์แบบเป็นมติร และขาดความภาคภูมใิจในการทำงาน  

เป็นบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ต้องรีบแก้ไข 
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   Halpin & Croft (1963, pp. 17-18) ได้แบ่งมิติของบรรยากาศองค์การ

ออกเป็น 8 มิติดว้ยกัน โดยเป็นมติิดา้นร่วมงาน 4 มติิ และมิตดิ้านผู้บริหาร 4 มิติ ดังนี้ 

    1. มติิความไม่สามัคคี (Disengagement) หมายถึง ความรูส้ึกที่ว่า

รูปแบบการปฏิบัติงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ขาดการประสานความร่วมมอื และไม่มี

ความสามัคคี 

    2. มิตอิุปสรรค (Hindrance) หมายถึง ความรูส้ึกที่ว่ารูปแบบการ

ปฏิบัติงานนั้นไม่มีความสะดวก ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานไม่เหมาะสม

และการรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎระเบียบองค์การมีอุปสรรค 

    3. มติิความสามัคคีในกลุ่ม (Esprit) หมายถึง ความรูส้ึกที่ว่า  

ความตอ้งการทางสังคมในที่ทำงานได้รับการตอบสนอง ผูร้่วมงานมสี่วนส่งเสริมใหส้มาชิก

ประสบความสำเร็จในการทำงาน 

    4. มิติมิตรสัมพันธ์ (Intimacy) หมายถึง ความรู้สกึที่ว่า เพื่อนร่วมงาน 

มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นใกล้ชิด โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวพันกับความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

    5. มติิห่างเหิน (Aloofness) หมายถึง ความรู้สกึที่มตี่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารโดยคำนงึระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการทำงาน มากกว่าจติใจผูป้ฏิบัติงาน 

และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผูบ้ังคับบัญชามีน้อย 

    6. มติิมุ่งผลงาน (Production Emphasis) หมายถึง ความรูส้ึกที่มตี่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริหาร ว่าคำนงึถึงผลงานมาก มีการสั่งการ ควบคุม และตรวจสอบ

ติดตามเกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ ของผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 

    7. มิติการเป็นแบบอย่าง (Thrust) หมายถึง ความรูส้ึกที่มตี่อผูบ้ริหาร

ว่าผู้บริหารนัน้พยายามกระตุ้นจูงใจผูใ้ต้บังคับบัญชา ด้วยการปฏิบัติตนอย่างดเีพื่อเป็น

แบบอย่างใหก้ับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    8. มิตคิวามเห็นอกเห็นใจ (Consideration) หมายถึง ความรูส้ึกที่มตี่อ

ผูบ้ริหารว่าปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมเีมตตา เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลอื

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัว 

   Litwin & Stringer (1968, p. 43) ได้แบ่งลักษณะบรรยากาศองค์การ

ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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    1. บรรยากาศที่เน้นความสำเร็จ (Achievement Climate) เป็นลักษณะที่

เน้นความรับผดิชอบส่วนบุคคล ให้การยอมรับ และมีรางวัล สำหรับผูท้ี่มีผลการปฏิบัติงานดี 

    2. บรรยากาศที่เน้นความสัมพันธ์ (Affiliative–oriented Climate) คือ 

เปิดโอกาสใหเ้กิดการรวมกลุ่ม และมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นจรงิใจ ใหก้ารสนับสนุน  

และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลใหค้วามเป็นอิสระในการทำงาน และมีโครงสร้างองค์การ 

ที่ไม่เข้มงวดหรอืบีบบังคับเกินไปและให้การยอมรับว่าบุคคลเป็นสมาชิกของกลุ่มงาน 

    3. บรรยากาศที่เน้นอำนาจ (Power–oriented Climate) คือ มีการ

กำหนดโครงสร้างองค์การในรูปของกฎระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บุคคลยอมรับ

ความรับผดิชอบในตำแหน่ง อำนาจหน้าที่สถานะในระดับสูง กระตุน้ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่

ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 

   Brown & Moberg (1980, pp. 667-672) ให้ความเห็นว่า มติิของ

บรรยากาศองค์การประกอบด้วย 

    1. ความมีอสิระ (Individual autonomy) หมายถึง การที่บุคคลมีอิสระ 

ในการดำเนินการและตัดสินใจการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบ 

    2. การยอมรับความอบอุ่นและการสนับสนุน (Consideration, warmth 

and support) หมายถึง ความตอ้งการในการยอมรับและรู้สกึมั่นคงจากผูร้่วมงาน 

และผูบ้ังคับบัญชา 

    3. โครงสร้างของตำแหน่ง (Position structure) หมายถึง การกำหนด

ขอบเขต ความรับผิดชอบในตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย 

    4. การให้รางวัลตอบแทน (Reward orientation) หมายถึง การให้

ผลตอบแทนหรอืรางวัลแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยองค์การจะให้การสนับสนุนหรอืรางวัลตอบ

แทนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดี 

    5. การพัฒนาเพื่อความก้าวหนา้ (Progressive development) หมายถึง 

การที่องค์การให้การสนับสนุนบุคลากร มีการพัฒนา การเสนอความคิดและวิธีการใหม่ ๆ  

    6. ความเสี่ยง (risk-taking) หมายถึง การที่บุคลากรมีอิสระในการ

เสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลง โดยปราศจากความรูส้ึกของการแก้แค้น การเยาะเย้ย 

หรอืการลงโทษ 

    7. การควบคุม (Control) หมายถึง ระดับของการควบคุมการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรที่องค์การกำหนดขึน้ 
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    8. การขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง การที่องค์การยินยอมให้มกีาร

ขัดแย้งและจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึน้ 

  จากแนวความคิดข้างต้น สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การนัน้ มีหลากหลาย

รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก แต่การที่จะได้

ผลลัพธ์ของงานของแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีวธิีในการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป  

ส่วนผลของการปฏิบัติในแต่ละรูปแบบนั้นจะเกิดผลสำเร็จมากหรอืน้อยนั้นขึน้อยู่กับการรับรู้

บรรยากาศองค์การของผู้บริหารและบุคลากรนั้นเป็นสำคัญ 

 6. องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 

  องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การที่กล่าวถึงในที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหา

ข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ และนำไปกำหนดกรอบแนวคิดการ

วิจัย โดยผู้วจิัยได้ทำการศกึษา วเิคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 

   พรนภา เลื่อยคลัง  (2558, หนา้ 2155-2170) ได้ทำการวิจัย เรื่อง  

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน

มัธยมศกึษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6  

โดยแบ่งองค์ประกอบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศกึษาได้เป็น 11 ด้าน ดังนี้ 

    1. ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย 

    2. ขอ้ตกลงเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ 

    3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    4. โครงสร้างองค์การ 

    5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

    6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 

    7. ความรับผดิชอบในงาน 

    8. การเปิดโอกาสใหเ้รียนรู้โดยการทดลอง 

    9. ความจงรักภักดีต่อองค์การ 

    10. การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

    11. ความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน 
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   กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา (2561, หนา้ 214) ได้ทำการวิจัย เรื่อง 

บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศกึษาของรัฐในจังหวัด

นครปฐม โดยแบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

    1. โครงสร้างองค์การ 

    2. ความรับผดิชอบ 

    3. รางวัล 

    4. ความอบอุ่น 

    5. การสนับสนุน 

    6. อัตลักษณ์องค์การ 

    7. ความเสี่ยง 

   รุ่งรดศิ คงยั่งยืน (2561, หน้า 136) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์

และอิทธิพลระหว่างการแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ 

และความคิดสร้างสรรค์ของครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งบรรยากาศองค์การของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. โครงสร้างองค์การ (Structure) 

    2. การตัง้มาตรฐานในการทำงาน (Standards) 

    3. ความรับผิดชอบในการทำงาน (Responsibility) 

    4. การชืน่ชม (Recognition) 

    5. การสนับสนุน (Support) 

    6. ความรู้สึกผูกพันรับผดิชอบต่อองค์การ (Commitment) 

   ศุภวัฒน์ บุตรกูล (2561, หน้า 121-131) ได้ทำการวิจัย เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับบรรยากาศ 

องค์การของสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 17 โดยแบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ออกได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

    1. โครงสร้าง 

    2. มาตรฐาน 

    3. ความรับผิดชอบ 

    4. การยอมรับ 
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    5. การสนับสนุน 

    6. ความผูกพัน 

  ณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์ (2562, หนา้ 29-43) ได้ทำวจิัย เรื่อง ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยแบ่ง

บรรยากาศองค์การ ได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

    1. โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

    2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    3. ความรับผิดชอบ 

    4. การยอมรับการให้รางวัล 

    5. การสนับสนุนการให้รางวัล 

    6. ความผูกพันต่อองค์การ 

   สุภัสสร ชูประยูร (2563, หนา้ 155) ได้ทำวิจัย เรื่อง การศกึษา

บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งองค์ประกอบของ

บรรยากาศองค์การในสถานศกึษา ออกเป็น 6 ด้าน ได้ดังนี้ 

    1. โครงสร้างองค์การ หมายถึง โรงเรียนมีโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

ภาระหน้าที ่ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อย่างชัดเจน 

    2. ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน หมายถึง ผูบ้ริหารให้โอกาส

บุคลากรในการพูดคุยเพื่อทราบความต้องการ รวมถึงครูได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหาร 

และเพื่อนร่วมงาน 

    3. การยอมรับความขัดแย้ง หมายถึง ผู้บริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากร

แสดงความคิดเห็นต่อกรณีความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างอสิระ 

    4. การให้รางวัลตอบแทน หมายถึง ผูบ้ริหารให้ขวัญกำลังใจ ยกย่อง

ชมเชยและให้รางวัลแก่ครูที่มผีลปฏิบัติงานดีตามโอกาสอันควร 

    5. การเป็นอิสระ หมายถึง ผูบ้ริหารส่งเสริมการให้เกียรตแิละเคารพ 

ซึ่งกันและกันในโรงเรยีน และผูบ้ริหารมคีวามกระตอืรอืร้นในการแก้ปัญหา 

    6. การเปลี่ยนแปลงในองค์การ หมายถึง ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร 

มีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงขององค์การ มีการรับรู้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เกิด 
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จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

ทุกทิศทางและมีระบบตอบสนอง 

   Stringer (2002, pp. 10-12) ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การในหนังสือ 

“Leadership and Organization Climate” ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ  

ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 

    1. โครงสร้างองค์การ (Structure) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากร 

ต่อองค์การที่ได้จัดระบบโครงสรา้งขององค์การที่เอือ้ต่อการดำเนินงานของบุคลากรมีการ

กำหนดความรับผดิชอบของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน มีการกระจายอำนาจ 

แก่บุคลากร มกีารตดิต่อสื่อสารและประสานงานที่คล่องตัว เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งการมโีครงสร้างที่ชัดเจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ที่มปีระสิทธิภาพ 

    2. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard) หมายถึง การรับรู้ 

ของบุคลากรต่อองค์การว่าได้มกีารกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับ 

ให้บุคลากรใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เพิ่มสูงขึ้น 

    3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากร

ต่อองค์การว่าจะได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจ มีการมอบหมายภาระความรับผดิชอบ 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในแต่ละงาน 

    4. การได้รับการยอมรับการให้รางวัล (Recognition) หมายถึง  

การรับรู้ของบุคลากรต่อองค์การว่าจะได้รับรางวัลเมื่อปฏิบัติงานได้ดี มีความเอาใจใส่ 

ในงาน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ มกีารกล่าวติชม  

ยกย่องชมเชยและใหร้างวัล เมื่อปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการยอมรับ 

ในการให้บริการจัดสวัสดิการต่าง ๆ การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อสรา้งขวัญและกำลังใจ 

แก่พนักงานที่มีความรูค้วามสามารถและมีประสิทธิผลของงาน 

    5. การให้การสนับสนุน (Support) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากร 

ต่อองค์การ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลอืจากองค์การในการจัดสิ่งอำนวย

ความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช ้รวมถึงงบประมาณ 
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    6. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Commitment) หมายถึง การรับรู้ 

ของบุคลาการต่อองค์การว่ามีการสร้างความผูกพันและความภาคภูมใิจร่วมกันของ 

บุคลากรในองค์การเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร็จขององค์การร่วมกัน 

   Huang (2013, p. 121) ได้พัฒนาแบบวัดการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

ในโรงเรียนของครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยแบ่งบรรยากาศองค์การ ออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่  

    1. การสนับสนุน  

    2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

    3. กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ  

    4. ความผูกพัน 

    5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

    6. ความห่างเหนิ 

   Benedicta (2014, pp. 12-17) ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การของ

โรงเรียน ในบทความ “Journal on School Educational Technology” โดยสรุปไว้ว่า

บรรยากาศองค์การประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้  

    1. ความยดืหยุ่นของงาน (Flexibility)  

    2. ความรับผดิชอบ (Responsibility)  

    3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards)  

    4. รางวัล (Rewards) 

    5. ความชัดเจนของงาน (Clarity)  

    6. ความผูกพันต่อองค์การ (Team commitment) 

   Wudarzewski (2019, pp. 7-45) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศ

องค์การ ในบทความ “Multidimensional Organizational Climate Measurement Inventory 

MOCMI - verification of author's Climate Model and Validation of the tool” โดยจำแนก

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ดังนี้ 

    1. รูปแบบการบริหารจัดการ (Management style) คือ โครงสรา้ง

และลักษณะการบริหารจัดการในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 

รวมถึงการสนับสนุนของผูบ้ริหารต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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    2. ความยดืหยุ่นของงาน (Flexibility) คือ การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในองค์การ ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน รวมถึงการเปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

ได้มกีารเรียนรูแ้ละสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

    3. ความสัมพันธ์ของพนักงาน (Employee relations) คือ การยอมรับ

ความขัดแย้งของบุคลากรและพนักงานในองค์การ รวมถึงการใหค้วามร่วมมอื ความอบอุ่น 

และการสนับสนุนของบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพ 

    4. ความมอีิสระ (Autonomy) คือ การที่บุคคลากรมีอิสระในการ

ดำเนนิการและตัดสินใจการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบ 

    5. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์การ 

    6. ความชัดเจน (Clarity) คือ การที่องค์การมกีารกำหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และการดำเนินงานในองค์การที่ชัดเจน 

    7. แรงจูงใจของพนักงาน (Motivation of employees) คือ 

กระบวนการหรอืการกระทำของผูบ้ริหารที่เป็นแรงผลักดันหรอืกระตุ้นให้พนักงาน

ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งรวมไปถึง การส่งเสริมสนับสนุน 

การให้รางวัล สวัสดิการ การลงโทษ และการชมเชย 

    8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) คือ การกำหนดแนวทาง 

ในการดำเนินงานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมคีุณภาพและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ 

    9. การมสี่วนร่วมในทีม (Team engagement) คือ การที่พนักงาน 

มีความรูส้ึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รวมถึงได้รับ 

ความไว้วางใจจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน 

  จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ผู้วิจัย 

ได้วเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การได้ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 

บรรยากาศองค์การ 
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1. การสนับสนุน           9 90 

2. การให้รางวลั           9 90 

3. ความผูกพนั           8 80 

4. โครงสรา้งองค์การ           8 80 

5. มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน  

          8 80 

6. ความรับผดิชอบ           7 70 

7. ความอบอุ่น           3 30 

8. ความชัดเจนของงาน           3 30 

9. กฎ ระเบียบ  

และนโยบาย 

          2 20 

10. ความมีอสิระ            2 20 

11. ความยดืหยุ่น 

ของงาน 

          2 20 

12. การสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

          2 20 

13. ความหา่งเหนิ           1 10 

14. การยอมรับ 

ความขัดแยง้ 

          1 10 

15. ขอ้ตกลงเพื่อมุง่สู่

ความสำเร็จ 

          1 10 

16. อัตลักษณ์องค์การ           1 10 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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17. การเปลีย่นแปลง 

ในองค์การ 

18. ความเสีย่ง 

  

 

 

        1 

 

1 

10 

 

10 

19. การเปดิโอกาส 

ให้เรยีนรูท้ดลอง 

          1 10 

รวม 10 7 6 8 6 6 6 5 6 8   

 จากตาราง 1 การสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวกับ

บรรยากาศองค์การ ทำให้ได้องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี้ 

ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การสนับสนุน 2) การให้รางวัล 3) ความผูกพัน 4) โครงสรา้ง

องค์การ 5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6) ความรับผิดชอบ โดยผู้วจิัยใช้เกณฑ์ 

ในการพิจารณาองค์ประกอบที่มคีวามถี่ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

  1. การสนับสนุน 

   มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุน 

ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

    ธัญญาน ีกียะกูล (2557, หน้า 11) ได้สรุปไว้ว่า การสนับสนุน 

หมายถึง การรับรู้ถึงการปฏิบัติงานที่ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือ

บุคลากรในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  

มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้เรียนรู้

เพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 

    ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559, หนา้ 126) ได้สรุปไว้ว่า การสนับสนุน 

หมายถึงการรับรู้ถึงการได้รับการช่วยเหลอืจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน เมื่อทำงาน 
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ผดิพลาดจะได้รับการใหอ้ภัยจากผู้บริหาร ผูบ้ริหารพยายามให้โอกาสเพื่อพูดคุย 

และรับทราบ ความต้องการของบุคลากร การบริหารงานให้ความสำคัญกับผูป้ฏิบัติงาน

มากกว่างานที่ปฏิบัติ และบุคลากรสามารถขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน 

และผูบ้ริหารได้ 

    Eisenberger et al. (1986, pp. 500-507) ได้เสนอแนวคิดว่า 

การสนับสนุน เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สกึของบุคลากรในองค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความสำคัญและเห็นคุณค่าของบุคลากรที่ทุ่มเททำงานให้กับองค์การ มีความห่วงใย 

เอาใจใส่ มีความเป็นอยู่ที่ด ีพร้อมให้การช่วยเหลอืและสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ 

ผ่านนโยบายหรอืตัวแทนขององค์การ โดยสามารถแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

     1. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (Wage Incentives) หมายถึง 

การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับค่าตอบแทน เงินเดอืน นโยบาย หรอืสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ

จากการทำงานในองค์การ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีองบุคลากรและครอบครัว 

     2. ด้านความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหน้า (Opportunity for 

Advancement) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าองค์การจัดให้มีการศกึษาอบรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมถึงให้โอกาสในการเลื่อน

ตำแหน่งและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

     3. ด้านความมั่นคงในการทำงาน (Security) หมายถึง การรับรู้ 

ของบุคลากรว่าองค์การให้โอกาสและใหค้วามเชื่อม่ันว่าจะยังคงให้ปฏิบัติงานต่อไป  

ไม่ปลดหรอืไล่ออกโดยไม่มเีหตุอันควร 

     4. ด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) หมายถึง การรับรู้ 

ของบุคลากรว่าองค์การได้รับการยอมรับ ใหค้วามสำคัญ เห็นคุณค่า ยกย่อง หรอืให้

เกียรต ิเมื่อทำงานได้สำเร็จ ตลอดจนเข้าใจเห็นใจเมื่อตัดสินใจหรอืทำงานผดิพลาด 

     5. ด้านการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง การรับรู้ 

ของบุคลากรว่าผูบ้ังคับบัญชาได้ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาจากการ

ทำงาน รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

    Eisenberger et al. (2001, pp. 42-51) กล่าวว่า การสนับสนุน 

หมายถึง ความรู้สกึของพนักงานจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน โดยเปรียบ

องค์การเหมือนบุคคลที่มจีิตใจดีมเีมตตากรุณา หรอืจิตใจโหดรา้ย โดยจะขึน้อยู่กับ
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นโยบาย บรรทัดฐาน กฎระเบียบ และการกระทำต่าง ๆ ขององค์การที่มีผลกระทบต่อ

พนักงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การทำใหพ้นักงานรูส้ึกอยากตอบแทนองค์การ

และพยายามช่วยใหอ้งค์การบรรลุวัตถุประสงค์  

    Lamastro (2002, pp. 19-41) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุน  

ไว้ว่า หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารที่ใหก้ารสนับสนุน 

และจัดบรรยากาศขององค์การให้เอื้อต่อการทำงาน โดยที่พนักงานจะรับรู้การสนับสนุน

จากองค์การดังกล่าว ผ่านทางพฤติกรรมของผูเ้ป็นตัวแทนองค์การ ที่ปฏิบัติต่อตัวพวกเขา

ในด้านต่าง ๆ 

    Wayne et al. (2002, pp. 590-598) ให้ความหมายของการ

สนับสนุน ไว้ว่า หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

ทำงานในองค์การว่า องค์การให้คุณค่า ให้การยอมรับและเห็นความสำคัญในการทุ่มเท 

การทำงาน มีความห่วงใย และมีความผูกพันต่อพนักงาน โดยการให้การสนับสนุน 

การทำงานในด้านต่าง ๆ ผ่านนโยบายและตัวแทนขององค์การเพื่อให้พนักงาน 

มีความเป็นอยู่ในการทำงานที่ดี 

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า การสนับสนุน หมายถึง 

การรับรู้หรือความรูส้ึกของบุคลากรที่มตี่อองค์การ ว่าได้อำนวยความสะดวกและให้ความ

ช่วยเหลอืในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากร  

การส่งเสริมให้บุคลากรมีการศกึษาและอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์

ต่อการทำงาน ผ่านนโยบาย บรรทัดฐาน กฎ ระเบียบ รวมถึงความห่วงใย เอาใจใส่เพื่อให้

บุคลากรในองค์การและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ด ี 

  2. การให้รางวัล 

   มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการให้รางวัล 

ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

    เรวดี วิจารี (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า การให้รางวัล หมายถึง การรับรู้ 

ของพนักงานในการยอมรับผลตอบแทนที่องค์การจ่ายให ้เช่น เงนิเดือน การยกย่องชมเชย 

การยอมรับในงาน การให้บริการจัดสวัสดิการต่าง ๆ การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญ 

และกำลังใจให้แก่บุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถและมีประสทิธิภาพของงาน 

    วรนุช รักธรรม (2558, หน้า 7) ได้สรุปไว้ว่า การให้รางวัล หมายถึง  

การรับรู้เกี่ยวกับการให้รางวัลสำหรับงานที่ได้ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การ  
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รวมทั้งความยุติธรรม ความเพียงพอในการให้รางวัลตอบแทนและการตักเตอืนลงโทษ

ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

    ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559, หนา้ 126) ได้สรุปไว้ว่า การให้รางวัล 

หมายถึง การที่บุคลากรได้รับรางวัลสำหรับงานที่ตนได้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง 

ตามเป้าหมายของโรงเรียน ผูม้ีผลงานดีเด่นมักจะได้รับโอกาสก้าวหน้า ผูป้ฏิบัติงานดี 

จะได้รับคำชมเชยมากกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับความดีความชอบ 

ตามผลการปฏิบัติงาน และผูป้ฏิบัติงานดีจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

    Litwin & Stringer (1968, p. 82) กล่าวว่า การให้รางวัลว่า หมายถึง 

ความรูส้ึกเกี่ยวกับการให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติงานที่ดี เน้นการใหร้างวัลทางบวก

มากกว่าการลงโทษ รู้ถึงความยุติธรรมของนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและเลื่อน

ตำแหน่ง 

    Brown & Moberg (1980, p. 29) กล่าวว่า การให้รางวัล หมายถึง 

การให้ผลตอบแทนหรอืรางวัลจากผู้บังคับบัญชาแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยองค์การจะให้

สนับสนุนหรอืรางวัลตอบแทนแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาที่มีผลปฏิบัติงานแต่ละราย 

    Aldag & Breef (1981, p. 423) กล่าวว่า การให้รางวัล หมายถึง 

ระดับที่องค์การให้รางวัลโดยพิจารณาจากผลงานความสามารถของบุคลากรในองค์การ 

    Dubrin (1984, p. 128) ให้ความหมายของการให้รางวัล ไว้ว่า 

หมายถึง องค์การมคีวามชัดเจนและเหมาะสมในการใหร้างวัลผลตอบแทน มนีโยบาย 

ในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีความยุติธรรม ตลอดจนการที่บุคลากรรับรู้ว่าตน 

จะได้รับรางวัลตอบแทนเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

    พฤกษ์ สุพรรณาลัย, จริาวรรณ คงคล้าย และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์

นาวิน (2560, หนา้ 245) ได้กล่าวถึง การใหร้างวัลหรอืสิ่งตอบแทนให้แก่พนักงานนั้น 

เป็นการสร้างแรงจูงใจทางตรง ไม่ว่ารางวัลที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ ซึ่งรางวัลสามารถ

แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คอื การให้รางวัลภายใน และการให้รางวัลภายนอก ซึ่งประกอบด้วย

รางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงรางวัลที่ให้ตามผลงานและรางวัลที่ให้ตาม

ความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. รางวัลภายใน (Intrinsic Reward) คือ สิ่งที่ให้พนักงานเกิดความ

ภาคภูมิใจและความพึงพอใจจากภายในและก่อใหเ้กิดแรงผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเพื่อการตรวจสอบแรงผลักดันภายในตัวพนักงานเอง เช่น การได้
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ทำงานที่สำคัญ การได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบที่สูงขึน้ การได้รับการยอมรับ

จากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ความภาคภูมิใจกับงานที่ตนเองทำขึน้ รวมถึงการมีทัศนคติ

ที่ดทีี่พนักงานได้รับจากการทำงาน 

     2. รางวัลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Reward) คือ รางวัลที่

สามารถจับต้องได้ซึ่งมีความแตกต่างจากรางวัลภายใน เป็นค่าตอบแทนที่ได้จากบุคคลอื่น

โดยทั่วไปคือ ผูบ้ังคับบัญชาหรอืผูบ้ริหารระดับสูง เช่น เงนิเดือน ค่าจ้าง การเลื่อนขั้นเลื่อน

ตำเหน่ง การให้ใบประกาศเกียรติคุณ คำชมเชยและยังรวมถึงอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย 

หรอืการให้ความสะดวกสบายในการทำงาน 

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า การให้รางวัล หมายถึง 

ความรูส้ึกหรือทัศนคติของบุคลากรที่มต่ีอรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เกิดจากผลการ

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรางวัลอาจ

เป็นสิ่งที่ให้กับพนักงานแล้วเกิดความพึงพอใจหรอืแรงผลักดันในการทำงาน เช่น การได้รับ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึน้ การได้ทำงานที่สำคัญ การได้รับการยอมรับจาก

หัวหนา้และเพื่อนร่วมงาน หรอืรางวัลอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เงินเดอืน สวัสดิการ  

การเลื่อนตำแหน่ง การได้รับการยกย่องชมเชย  

  3. ความผูกพัน 

   มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน 

ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

    ไพบูลย์ พระเมอืง (2556, หน้า 10) กล่าวว่า ความผูกพัน หมายถึง 

ความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดี ความรักกันฉันท์เพื่อน ความรูส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง 

ขององค์การ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ส่งผลใหอ้งค์การบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

    เรวดี วิจารี (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า ความผูกพัน หมายถึง 

ความรูส้ึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และรู้สึกว่าเป็นสมาชิกที่มคีุณค่าต่อ

ทีมงาน มีความเต็มใจที่จะทุ่มเท พยายามในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

มีความผูกพันต่อองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ 

    ธัญญาน ีกียะกูล (2557, หน้า 11) กล่าวว่า ความผูกพัน หมายถึง  

การรับรู้ถึงการปฏิบัติงานในองค์การ ที่บุคลากรรูส้ึกเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างความ

ภาคภูมิใจร่วมกัน โดยการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ด ีมคีุณค่าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 

และความสำเร็จ 
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    วรนุช รักธรรม (2558, หน้า 7) กล่าวว่า ความผูกพัน หมายถึง  

การรับรู้ของบุคลากรว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ใหค้วามร่วมมอื ทำงานเป็นหนึ่ง

เดียวกัน และมีความสามัคคีในองค์การ 

    ศุภวรรณ ช่อผกา (2558, หน้า 18) ได้สรุปไว้ว่า ความผูกพัน 

หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคลากรที่มตี่อองค์การในทางที่ดี โดยมีความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่ง 

ขององค์การ มีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีความเต็มใจที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย 

ขององค์การ 

    พิเชษฐ์ สร้อยทอง (2561, หน้า 68) กล่าวว่า ความผูกพัน หมายถึง  

การรับรู้ของบุคลากรที่มตี่อองค์การว่ามีความภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  

และมีความผูกพันต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

    อนุดิษฐ์ ฐานไชยกร (2562, หนา้ 42) ได้สรุปแนวคิดไว้ว่า  

ความผูกพันต่อองค์การมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

     1. ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance 

Commitment) หมายถึง การที่บุคคลต้องการอยู่ทำงานกับองค์การเพราะเชื่อว่า 

หากลาออกจะไม่คุ้ม ยิ่งถ้าอยู่กับองค์การมาเป็นเวลานาน หากลาออกจะยิ่งทำให้สูญเสีย

สิ่งที่ได้ลงทุนกับองค์การในเวลาที่ผ่านมา 

     2. ความผูกพันด้านความรู้ (Affective Commitment) หมายถึง 

การยึดตดิทางอารมณ์ต่อองค์การ ได้แก่ ความรู้สกึสามัคคีในกลุ่มพนักงานที่บุคคล

ต้องการอยู่ทำงานกับองค์การเพราะว่าเห็นพ้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

     3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

หมายถึง ความรู้สกึว่าตนเป็นหนี้บุญคุณหรอืมีภาระหน้าที่ต่อองค์การ 

    Becker (1960, p. 35) ได้ให้ความหมายของความผูกพันว่า หมายถึง 

สภาวะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรอืพฤติกรรมบางอย่าง โดยบุคคลจะเปรียบ

ระหว่างสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปให้กับองค์การกับผลตอบแทนที่เขาได้รับจากองค์การ  

ซึ่งระดับของความผูกพันองค์การนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สกึที่เขาคิดว่าเขาได้ลงทุนลงแรงไป 

มากน้อยเพียงใด 

    Buchanan (1974, p. 533 อ้างถึงใน อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์, 2561, 

ออนไลน์) ได้เสนอองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่  
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     1. การยอมรับเป้าหมายและค่านยิม (internalization) เป็นการ

แสดงออกถึงการหล่อหลอมเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเข้ามาอยู่ในตนเอง 

และมีความภูมิใจในองค์การ  

     2. การมสี่วนร่วมกับองค์การ (involvement) เป็นการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ มีความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อความก้าวหนา้ และประโยชน์

ขององค์การ  

     3. ความจงรักภักดี (loyalty) เป็นความรู้สกึต้องการคงความเป็น

สมาชิกในองค์การตลอดไปจากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า ความผูกพัน 

หมายถึง ความรู้สกึหรือทัศนคติที่ดีของบุคลากรที่มตี่อองค์การ แสดงออกมาในรูปแบบ

การยอมรับเชื่อถอืในเป้าหมายขององค์การ มีความรู้สกึถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

กับองค์การ ยินดีและพร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อทำให้

เป้าหมายขององค์การบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการแสดงออกด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ด ีและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การต่อไป  

  4. โครงสร้างองค์การ 

   มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรา้ง

องค์การไว้หลายท่าน ดังนี้ 

    ไพบูลย์ พระเมอืง (2556, หน้า 7) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง เป้าหมาย นโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน สายการบังคับบัญชา โดยที่องค์การ

ไม่เน้นความเคร่งครัดจนเกินไปในการปฏิบัติงาน คอื สามารถติดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ที่เน้นตามสายบังคับบัญชา เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

    ธัญญาน ีกียะกูล (2557, หน้า 10) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง การรับรู้โครงสร้างการปฏิบัติงานในองค์การที่มกีารกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับ 

ขั้นตอนในการดำเนินงานโดยมีการจัดระบบโครงสรา้งที่เอือ้ต่อการดำเนินงานและการ

ติดต่อสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา มกีารกระจายอำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

ความคลอ่งตัว 

    เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 36) ได้สรุปไว้ว่า 

โครงสรา้งองค์การ หมายถึง สายงานการบังคับบัญชาในองค์การที่มีผูบ้ังคับบัญชาเป็นผู้

กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้ที่อยู่ภายในองค์การ ซึ่งมีการวางแผน และมีการกำหนดการทำงาน

ร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่แบ่งกันทำระหว่างผู้บริหารกับผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 
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    พิเชษฐ์ สร้อยทอง (2561, หน้า 67) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มตี่อองค์การว่าสามารถจัดโครงสรา้งการบริหาร 

และกำหนดบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

    วิมาลย์ สีทอง (2563, หนา้ 56) ได้สรุปไว้ว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง การกำหนดการจัดสายงานการบังคับบัญชา การกำหนดบทบาทหน้าที่  

การแบ่งงาน การกำหนดบุคคลตามความเหมาะสมของงาน การกระจายอำนาจ  

การควบคุม การปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน 

ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

    Litwin & Stringer (1968, p. 81) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง ความรู้สกึของพนักงานเกี่ยวกับข้อบังคับในกลุ่ม ระเบียบ กฎเกณฑ์กระบวนการ

ดำเนนิการที่มีอยู่มุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบแนวทาง

อย่างละเอียด หรอืมีลักษณะยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม

ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน 

    Dubrin (1984, p. 127) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง  

ความชัดเจนในการกำหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนวิธีการในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์การ 

    Hodge & Anthony (1998, pp. 373-379 อ้างถึงใน ประยงค์ ศรีโทมี, 

2561, หนา้ 46) ได้กล่าวถึงลักษณะของโครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิผลไว้ 6 ประการ 

ดังนี้ 

     1. ช่วยใหส้ามารถดำเนินงานใหบ้รรลุโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

     2. กระตุน้ให้มกีารคิดค้นนวัตกรรมในองค์การ 

     3. มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ 

     4. เอือ้ต่อการทำงานของบุคลากรในองค์การและส่งเสริม 

การพัฒนาบุคลากร 

     5. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมอืในการทำงาน 

     6. ส่งเสริมใหเ้กิดกลยุทธ์ในการทำงาน  

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง ความรู้สกึหรือทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสายงานการบังคับบัญชา  

การกำหนดกรอบของงาน กฎ ระเบียบ หรอืนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการ 
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ดำเนนิงานไปสู่เป้าหมายขององค์การ รวมถึงการออกแบบงาน การจัดส่วนงานภายใน 

องค์การ ความยืดหยุ่นของงาน การแบ่งงานให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

  5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานไว้หลายท่าน ดังนี้ 

    ธัญญาน ีกียะกูล (2557, หน้า 10) กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หมายถึง การรับรู้ถึงการปฏิบัติงานในองค์การ การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และนำผลจากการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพมาปรับปรุงพัฒนางานเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด 

    เรวดี วิจารี (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ความรู้สกึของบุคลากรในหลักการที่กำหนดขึ้น เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทุกแผนกอย่างเป็นระเบียบชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานที่ทำให้เกิดเป็นมาตรฐาน

ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือได้ในหลักปฏิบัติตามประสิทธิผลของงาน 

เป็นการเสริมสร้างความภาคภูมใิจของพนักงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

    ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559, หนา้ 128) กล่าวว่า มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน หมายถึง ความเข้าใจมาตรฐานที่องค์การกำหนดของบุคลากร ได้แก่ ระดับ

เป้าหมายและมาตรฐานงาน เน้นการปฏิบัติงานที่ดี มีการปรับปรุง มาตรฐานงานเพื่อความ

สอดคล้องกับทรัพยากรและเวลา ความรูส้ึกกดดันที่จะต้องปรับปรุงงานและความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานเน้นการ ปฏิบัติงานที่ดี 

    พิเชษฐ์ สร้อยทอง (2561, หน้า 68) กล่าวว่า มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มตี่อองค์การว่ามีมาตรฐานที่เป็นแรงผลักดัน

ในการปรับปรุง พัฒนางาน และเป็นการเพิ่มระดับความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานที่ดี 

    Litwin & Stringer (1968, p. 81) ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานไว้ว่า หมายถึง การรับรู้ถึงความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และเป้าหมายชัดเจน เน้นการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

    Dubrin (1984, p. 128) กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง 

ลักษณะของนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่องค์การกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรม 

ของบุคลากรในองค์การให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมาตรฐานในการทำงาน 

ที่องค์การกำหนดขึน้เพื่อให้บุคลากรมีการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี 



44 

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550, หนา้ 16)  

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ว่า การกำหนดมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานมีหลายวิธี ซึ่งหน่วยงานอาจใชว้ิธีใดวิธีหนึ่งหรอืหลายวิธีมาเป็นแนวทาง 

ในการกำหนดมาตรฐานก็ได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยวิธีการ

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่นิยมใชม้ีอยู่ 4 วิธี ดังนี้ 

     1. การใช้ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (Historical Standard)  

เป็นวิธีการที่อาศัยข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นำมา

คำนวณหาค่าเฉลี่ยแล้วกำหนดเป็นมาตรฐาน โดยอาจเพิ่มหรอืลดต่ำลงให้เหมาะสมกับ

สภาพหรอืสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ 

     2. การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น (Market 

Standard) เป็นวิธกีารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งกับผลปฏิบัติงาน 

ของบุคคลอื่น ๆ 

     3. การศกึษาจากการปฏิบัติงาน (Engineering Standard)  

เป็นวิธีการที่อาศัยหลักเกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์หรอืการคำนวณมาช่วย เช่น การศกึษา 

การเคลื่อนไหว และเวลาในการปฏิบัติงาน (Time and Motion Study) ทั้งนีเ้พื่อหาเวลา

มาตรฐาน (Standard time) 

     4. มาตรฐานแบบอัตวิสัย (Subjective Standard) เป็นวิธกีาร 

ที่ผู้บังคับบัญชาเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชา แล้วนำมากำหนด 

เป็นมาตรฐาน 

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หมายถึง การรับรู้หรอืความเข้าใจของบุคลากรต่อการกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย 

กฎระเบียบ ขอ้บังคับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การเพื่อควบคุมพฤติกรรม 

ของบุคลากรในองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  

และนำผลจากการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนางานเพื่อให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งสามารถกำหนดได้จากการใช้ผลงานที่ผ่านมา การเปรียบเทียบ

กับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น การศกึษาจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีการ 

พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น   
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  6. ความรับผิดชอบ 

   มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะและให้ความหมายของ 

ความรับผิดชอบ ไว้ดังนี้ 

    จรนิทร์ ศรีสุวรรณ (2555, ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า ความรับผดิชอบ 

เป็นจติสำนึกต่อหนา้ที่ของบุคลากร โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นใหง้านที่รับผดิชอบสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานหรอืองค์การ  

ซึ่งสามารถแบ่งระดับของความรับผิดชอบออกได้เป็น 5 ระดับ ซึ่งมารายละเอียดดังนี้ 

     1. Developing: รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพรอ้ม 

ต่อการพัฒนา  

      1.1 ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทันกำหนด

ภายใต้คำแนะนำ 

      1.2 รับรู้สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง โดยรายงาน

อุบัติการณ์ปัญหา หรอืความผิดพลาดสำคัญทุกครั้ง 

     2. Performer: ตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

      2.1 ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนเสร็จ

ทันเวลาที่กำหนดด้วยตนเอง 

      2.2 รับรู้สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยเสนอปัญหา 

ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

      2.3 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มผีลกระทบ 

ต่องานได้ 

     3. Achievement: มุ่งม่ันในความสำเร็จของหน่วยงาน 

      3.1 วางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์  

และเป้าหมาย 

      3.2 รับรู้ วเิคราะห์ และประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหา  

และสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก และมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้อย่างเหมาะสม 

     4. Role model: เป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงาน 

      4.1 มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่

ยอมรับเป็นแบบอย่าง 
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      4.2 พัฒนาและสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

     5. Inspire culture: สร้างวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงาน 

โดยการสร้างบรรยากาศ สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้บุคลากรมจีติสำนกึ  

และความรับผดิชอบในหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

    ไพบูลย์ พระเมอืง (2556, หน้า 10) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การที่บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็น ในเรื่องของการทำงาน และสามารถ

ตัดสินใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ 

    เรวดี วิจารี (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง

ความรูส้ึกของบุคลากรในการเอาใจใส่ต่องานและมีความสำนึกในภาระหน้าที่ที่ตนได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบัติจนสำเร็จ มีความมั่นใจในตนเองในการคิดและแก้ปัญหางานที่ปฏิบัติ

จนสำเร็จเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ 

    วรนุช รักธรรม (2558, หน้า 6) ได้สรุปไว้ว่า ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับหนา้ที่ขององค์การในงาน ความยากง่ายและ 

ท้าทายของตนเอง ซึ่งไม่จำเป็นที่องค์การตอ้งคอยตรวจสอบการตัดสินในทุกเรื่อง บุคคล 

ที่มคีวามรับผดิชอบในงานจะมีความรูส้ึกว่าบรรยากาศองค์การเป็นไปด้วยดี 

    พิเชษฐ์ สรอ้ยทอง (2561, หน้า 68) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มตี่อผู้บริหารว่า ผู้บริหารมคีวามไว้วางใจให้บุคลากร

ตัดสินใจแก้ปัญหาในความรับผดิชอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใหผู้บ้ริหารตรวจสอบ 

ตัดสินใจซ้ำอีกครั้ง 

    สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2561, หนา้ 26) ได้เสนอว่า  

ความรับผดิชอบเป็นลักษณะที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งม่ัน ต่อ

การศกึษาปฏิบัติหน้าที่ และการเป็นอยู่ของตนเอง ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนยอมรับ

การกระทำทั้งผลดแีละผลเสียที่เกิดขึน้ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหด้ีขึ้น  

เป็นความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหนา้ที่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ 

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า ความผดิชอบ หมายถึง 

ลักษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ใจ ใส่ใจ มุ่งม่ัน ต่อหนา้ที่หรอืงานที่ได้รับมอบหมาย  

อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ จดจ่อต่องานที่ได้รับมอบหมายจนแลว้เสร็จ 
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อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับผลงานทั้งที่เป็น 

ผลงานที่ดีและผลเสียที่ไม่ดี โดยมีการปรับปรุงแก้ไขให้งานมปีระสิทธิภาพ 

   จากความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 

สามารถสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การเป็นความรูส้ึกหรอืทัศนคตขิองสมาชิกในองค์การ 

ที่มตี่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรหรอืสมาชิกในองค์การ ทำให้

เกิดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์การ ซึ่งบรรยากาศองค์การนัน้ มีหลากหลายรูปแบบ  

ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก แต่การที่จะได้ผลลัพธ์ 

ของงานของแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีวธิีในการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป ส่วนผล 

ของการปฏิบัติในแต่ละรูปแบบนั้นจะเกิดผลสำเร็จมากหรอืน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้

บรรยากาศองค์การของผู้บริหารและบุคลากรนั้นเป็นสำคัญ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 1. ความหมายเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรูไ้ว้หลายท่าน ดังนี้ 

   จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑติ (2559, หนา้ 37) ได้ให้ความหมายองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง ระดับความเป็นจริงของโรงเรียนที่สามารถสร้างบรรยากาศ 

ที่กระตุ้น ขยาย ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ที่บุคคลในแต่ละระดับอย่างแท้จรงิ โดยการเปิดโอกาสใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

และส่งเสริมให้นำผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรูม้าใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึน้ ตลอดจนการพัฒนาความรูใ้หม่ ๆ เข้าสู่องค์การอย่างต่อเนื่อง  

   สุทญา อร่ามรัตน์ (2562, หนา้ 20) ให้ความหมายองค์การแห่งการ

เรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง องค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ 

ของบุคลากรในด้านความรู ้ทักษะ และเจตคติอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการ 

ของผู้นำและสมาชิกทุกคนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วธิีคิด วิธีการทำงานเพื่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การพร้อม ๆ กัน บุคลากรมีอิสระในการเรียนรู้และได้รับ 

การพัฒนาขีดความสามารถของตน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ 

ที่หลากหลาย การคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งงาน 

อย่างต่อเนื่อง 



48 

   Senge (1990, p. 98) ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็น

องค์การที่บุคลากรในองค์การนัน้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์

ผลงานที่เป็นความปรารถนาเป็นสิ่งซึ่งมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบ

แผนของการคดิที่ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้อย่างอสิระและเป็นสิ่งที่สมาชิก

ขององค์การมกีารเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องถึงวธิีการที่จะเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการมององค์การ 

ในระดับกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นสถานที่ทำงานด้านธุรกิจเท่านั้น และเน้นที่

ผลสำเร็จของบุคคลที่มอีงค์การเป็นแหล่งของการเรียนรู้ เพราะถ้าไม่มกีารเรียนรู้ของ

บุคคลแล้วก็จะไม่มีการเรียนรูข้ององค์การอย่างแน่นอน แต่การที่บุคคลเรียนรูแ้ล้วก็ไม่ได้

เป็นหลักประกันว่าองค์การจะเกิดการเรยีนรู้เสมอไป หากองค์การไม่สามารถเชื่อมโยง

ผลสำเร็จของบุคคลเข้ากับผลสำเร็จขององค์การโดยส่วนรวมได้ 

   Pedler, Burgoyne & Boydell (1991, p. 1) ได้ใชค้ำว่า บริษัทแห่ง

การศกึษา (Learning company) แทนคำว่า องค์การแห่งการเรยีนรู้ โดยมีความสำคัญว่า 

บริษัทแห่งการเรียนรู้ คอื องค์การที่อำนวยความสะดวกสบายกับการเรียนรู้แก่บุคลากร 

ทุกคนโดยบุคลากรและองค์การนัน้จะมีการเปลี่ยนแปลง (Transform) อย่างต่อเนื่อง 

   Garvin (1993, p. 78) ได้ให้ความหมายองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า 

องค์การแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการสร้างความรู ้การได้มาของความรู้และการถ่ายโอน

ความรู ้รวมทั้งการปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อสะท้อนถึงความรูใ้หม่และความเข้าใจที่ลึกซึง้ 

   Ubben, Hughes & Norris (2001, p. 51) ได้ให้ความหมายขององค์การ

แห่งการเรียนรู้ ว่าหมายถึง เรื่องของความเจรญิเติบโตก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงใหม่ 

ในตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความตระหนักในตนเองอยู่เสมอในอันที่จะแสวงหา 

ความเป็นไปได้และโอกาสใหม่ ๆ เพื่อความเติบโตก้าวหนา้ เน้นการมีข้อมูลย้อนกลับ  

การสบืเสาะหาปัญหาเพื่อปรับปรุงสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยการคิดอย่างภาพรวม ทั้งใน

มิติความเป็นเหตุผลและการใชดุ้ลยพินจิทั้งในเรื่องของความรูแ้ละเรื่องของอำนาจที่จะช่วย

ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนรูปแบบและหลักการใหม่ ๆ ได้ถูกริเริ่มพัฒนาขึ้นจาก

กระบวนการ มีประสบการณ์การคดิและการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ สมาชิก 

ทุกคนจะกลายเป็นทรัพยากรความรู้ ส่วนองค์การจะเป็นตัวประสานกระบวนการคิด 

และการเรียนรูใ้ห้แพร่กระจายในวงกว้างออกไปสู่บุคคล 

   Hellriegel, Slocum, & Woodman (2001, p. 3) ได้ให้ความหมายของ

องค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง องค์การที่มีทั้งความมุ่งมั่นสมรรถนะในการปรับปรุง
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การดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ทั้งจากความรู้

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของลูกค้า ส่วนต่าง ๆ ขององค์การ รวมทั้งจากองค์การอื่น ๆ ด้วย 

   Marquardt (2002, p. 22) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

ไว้ว่า หมายถึง องค์การที่มีบรรยากาศของการเรยีนรูร้ายคนและรายกลุ่ม มกีารสอนคน

ของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยใหเ้ข้าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคน 

ก็ช่วยองค์การให้เรียนรู้จากความผดิพลาดและความสำเร็จ ซึ่งส่งผลใหทุ้กคนตระหนัก 

ในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างมีความสามารถ 

   Hoy & Miskel (2005, p. 27) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการ

เรียนรู้ว่า หมายถึง องค์การที่สมาชิกได้พัฒนาขยายขีดความสามารถของตนเพื่อการ

สร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดแปลกใหม่ได้รับการ

กระตุน้ให้มกีารแสดงออกซึ่งความทะเยอทะยานและแรงบันดาลใจของกลุ่มสมาชิก ได้รับ

การสนบัสนุนและส่งเสริมเป็นที่ซึ่งสมาชิกขององค์การได้เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน องค์การ 

มีการขยายศักยภาพเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 

   Hamzah, Maidin, & Rahman (2011, pp. 56-62) ได้ให้คำนิยาม 

องค์การแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นองค์การมีการเรียนรู้และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เป็นองค์การที่ส่งเสริมบุคลากรและความร่วมมอืระหว่างบุคคล เสริมสร้างการเรียนรู้ 

ในกลุ่ม เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างเปิดเผย รวมทั้งเป็นองค์การ 

ที่ส่งเสริมภาวะพึ่งพิงระหว่างบุคคลและองค์การ 

  จากความหมายข้างตน้ สรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู ้หมายถึง สภาพ

ขององค์การที่บุคลากรในองค์การมกีารเรียนรู้ที่จะขยายขีดความสามารถของตนเองใน

การที่จะสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งใหม่ ๆ มีบรรยากาศเอือ้อำนวยใหบุ้คลากรในองค์การ

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก

องค์การ เพื่อการมวีิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพขององค์การ มีศักยภาพ 

ในการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูใ้หม่อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

 2. ความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551, หน้า 42) กล่าวถึงลักษณะ

สำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีรากฐานมาจาก
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การตระหนักว่า การริเริ่มใด ๆ ก็ตามไม่สามารถทำงานใหส้ำเร็จได้ดว้ยตนเอง  

แต่ตอ้งเริ่มจากสิ่งเหล่านี ้ได้แก่ 

    1. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ขณะที่อยู่ในการ

ตอบสนองที่กำหนด 

    2. ความยดืหยุ่นที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา 

    3. ความขัดแย้งระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามความ

ต้องการของลูกค้ากับเงื่อนไขในกระบวนการปฏิบัติซึ่งองค์การจัดทำขึน้  

   สุรศักดิ์ รัตนมังสังค์ (2557, หนา้ 35) กล่าวว่า ความสำคัญของการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกิดขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของบุคคล และการบริหารขององค์การ ทำใหอ้งค์การ

จำเป็นต้องสร้างองค์การแห่งการเรยีนรู้ การบริหารคุณภาพโดยรวมเพื่อใหส้อดคล้อง 

และทันการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์การมลีักษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

แตกต่างกัน 

   พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์มงคล (2557, หนา้ 66) กล่าวว่า ความสำคัญของ

องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นความสำคัญที่องค์การต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 

ที่มคีวามทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหทุ้กคนมทีางเลือกในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของตนเองมากขึ้น จงึทำให้ทุกองค์การตอ้งหาวิธีการบริหารองค์การแนวใหม่ 

เพื่อพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและได้ผลผลิตขององค์การที่มคีุณภาพมีความ

ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ 

   ณัชชา บุญประไพ (2559, หนา้ 24) กล่าวว่า ความสำคัญขององค์การ 

ของการเรยีนรู้ คอื กระบวนการพัฒนาองค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแสวงหาความรู้

ในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ทำให้องค์การสามารถเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จและสามารถรับมอืกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

   จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑติ (2560, หนา้ 38) กล่าวว่า ความสำคัญของ

องค์การแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ประการ คอื การสำรวจความรู้ภายในองค์การ  
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การวางแผนความรู้เพื่อการรวบรวมและจัดเก็บ การพัฒนาความรูแ้ละการถ่ายทอดความรู้ 

หรอืการแบ่งปันความรู้ 

   สุทญา อร่ามรัตน์ (2562, หนา้ 25) กล่าวว่า ความสำคัญขององค์การ 

แห่งการเรียนรู้น้ันได้ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ หรอืทุนทางปัญญา เห็นคุณค่ากับการ

พัฒนาการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและการเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการเตรียมความพร้อม 

ขององค์การเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถปรับตัว

ให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จ มุ่งสร้างพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 

   Fulmer & Key (1998, p. 335) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 

เป็นกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นที่ตอ้งการ 

   Senge (1990, p.134) กล่าวว่า เมื่อต้องการพัฒนาองค์การ 

อย่างต่อเนื่องนัน้ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูจ้ะทำให้เกิดความสามารถขององค์การ 

และบุคลากรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

ซึ่งองค์การจำเป็นต้องอาศัยการถ่ายทอดหรอืแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์  

และทักษะร่วมกัน ระหว่างผู้นำในองค์การ (Leader) กับการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน

องค์การ (Team Learning) ด้วยการเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานเป็นทีม (Team Working) 

สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง  

เพื่อส่งเสริมใหบ้รรยากาศของการคดิริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Creative 

Innovation) ดังนัน้ องค์การที่ตอ้งเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงตอ้งมีการ

พัฒนาเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที 

  จากแนวความคิดข้างต้น สรุปได้ว่า องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้จะ

ทำให้องค์การนั้นสามารถปรับตัวและอยู่รอดในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้  

เพราะบุคลากรในองค์การมีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ตลอดเวลาและนำไปสู่การประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 3. แนวคดิเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

  นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละท่านก็มีแนวคิดในการพัฒนาองค์การเพื่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ต่างกัน ดังนี้ 

   Senge (1990 อ้างถึงใน มานัสวิณีย์ เวียงปฏ,ิ 2556, หน้า 15-16)  

ได้เสนอแนวความคิดของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในหนังสอื “The fifth disciplines:  
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The art and practice of the learning organization” ซึ่งกล่าวถึงลักษณะขององค์การ 

แห่งการเรียนรู้ ว่าหมายถึง สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ 

หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอสิระที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นที่ซึ่งทุกคน 

ต่างเรียนรูว้ิธีการเรียนรู้ร่วมกัน องค์การไม่เพียงแต่ที่เป็นที่ที่มกีารเรียนรูต้ามสิทธิ์ของตน 

องค์การ กลุ่มของคนที่ต้องการบรรลุเป้าประสงค์ของตนตามที่แต่ละคนได้กำหนดไว้

เท่านั้น หากแต่เซงเก้ (Senge) มองว่าองค์การต้องสามารถที่จะตอบสนองตาม 

ความตอ้งการของสมาชิกในองค์การได้ด้วย 

   นอกจากนีห้ัวใจสำคัญของหนังสือเรื่อง “The fifth disciplines:  

The art and practice of the learning organization” ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะขององค์การ 

ที่เรยีนรู้ไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้น้ันจะต้องปฏิบัติตามวินัย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) คือ การเรียนรู้ที่จะรู้จัก

ตนเอง รู้ค่านิยม และเป้าหมายของตนเอง รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง มีการวางแผน 

ที่จะพัฒนาตนเอง สนใจและใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

    2. การมวีิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คือ การร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์

หรอืภาพในอนาคตที่ปรารถนาให้เกิดมขีึน้ในองค์การ เป็นพลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอย่าง

ขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นจุดร่วมและพลังของการเรียนรู้ของสมาชิก 

ในองค์การ 

    3. การมีแบบแผนทางความคิด (Mental Model) คือ คนในองค์การ

จะต้องฝึกฝนการมองและทำความเข้าใจรูปแบบความคิด ความเชื่อของตนเอง และเข้าหา

ผูอ้ื่นด้วยความพยายามเข้าใจสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนคิดต่างกัน มองเห็นคุณค่า 

ของความแตกต่าง ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถเปิดใจสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมคีวามสุข 

    4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือ การที่บุคลากรสามารถ

ทำงานร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีความสุข สร้างบรรยากาศในการทำงาน 

อย่างร่วมแรงร่วมใจ มคีวามเชื่อใจซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ความสามารถ 

ของตนเองในการส่งเสริมทีมได้อย่างเต็มที่จากการรู้จักที่จะระดมสมองอย่างสุนทรียะ 

(Dialogue) และรู้จัก “การฟังอย่างลึกซึง้” (Deep listening) 

    5. การคิดเชิงระบบของคนในองค์การ (Systems Thinking) คือ  

การฝึกคิดเป็นระบบทำให้สามารถเห็นรูปแบบของปัญหาแบบต่าง ๆ เห็นความเชื่อมโยง 
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ของปัจจัยต่าง ๆ ในภาพรวมว่า มีผลกระทบซึ่งกันอย่างไร อันจะทำให้สามารถ 

มองเห็นวธิีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   Garvin (1993, pp. 78-91 อ้างถึงใน สุรเดช จองวรรณศริิ, 2556, 

ออนไลน์) ได้นำเสนอหลัก 5 ประการในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรยีนรู้ ได้แก่  

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ การเรียนรู้ 

จากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต การเรียนรู้จากบุคคลอื่น และการ

ถ่ายทอดความรูท้ั่วทั้งองค์การได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมแต่ละด้านที่

กล่าวมาจะต้องใชก้รอบความคิด เครื่องมอื และแบบแผนของพฤติกรรมที่ต่างกันออกไป 

ดังนัน้ การสร้างระบบและกระบวนการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านีข้ึ้นมา แล้วรวมสิ่งเหล่านี้

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ จะทำให้องค์การสามารถบริหารการเรียนรู้ภายใน

ได้อย่างมปีระสิทธิผลยิ่งขึ้น 

    1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem solving) 

กิจกรรมนีส้ามารถใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพ (Quality Management Concepts) ต่าง ๆ 

เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขตามแนวคิดของ Deming Cycle (PDCA) การบริหาร

จัดการดว้ยข้อเท็จจริง (Fact-based Management) และการใชเ้ครื่องมอืทางสถิติในการ

วิเคราะห์กระบวนการ (Statistical Process Control) เป็นต้น 

    2. การทดลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ (Experimentation with 

new approaches) กิจกรรมนีเ้กี่ยวข้องกับการค้นหาและการทดสอบความรูใ้หม่ ๆ  

อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องใช้วธิีที่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกับวิธีที่ใชใ้นการแก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ แต่การทดลองแตกต่างจากการแก้ปัญหาตรงที่แรงจูงใจในการทดลอง 

มักเกิดจากโอกาสและความตอ้งการขยายขอบเขตสิ่งที่รู ้ไม่ใช่เพราะกำลังเผชิญหนา้ 

กับปัญหาที่ตอ้งแก้ไข ทั้งนีอ้าจแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คอื การทดลองที่ดำเนินการ

อย่างต่อเนื่อง และการทดลองใหม่ ๆ โดยการทดลองอย่างต่อเนื่อง จะมีการทดลองย่อย ๆ 

เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ทีละน้อย และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้ คอื ความทุ่มเททำงาน

ของทีมงาน ระบบแรงจูงใจ และทักษะความสามารถที่จำเป็นของผู้บริหารและพนักงาน  

ซึ่งจะต้องมกีารฝกึฝนทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของพนักงาน สำหรับ 

การทดลองใหม่ ๆ นั้นมักมีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่า โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับทั้ง

องค์การรวมทั้งก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ส่วนใหญ่มักเป็นการทดลองเพื่อพัฒนา 
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ความสามารถใหม่ขององค์การ จำเป็นต้องมีความสามารถและทักษะที่สูงของบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้อง 

    3. การเรียนรู้จากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในอดีต 

(Learning from their own experiences and past history) องค์การจำเป็นต้องมกีารคิด

ทบทวนเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมา โดยประเมินสิ่งเหล่านีอ้ย่างเป็น

ระบบ และบันทึกบทเรียนที่ได้รับในแบบที่เปิดเผย ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับพนักงาน  

ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญท่านหนึ่งได้เรียกกระบวนการนี้ว่า Santayana Review โดยเป็นการยกคำพูด

ของนักปราชญ์ชื่อดังคอื George Santayana ที่ว่า ผู้ที่ไม่จำสิ่งที่เกิดขึน้ในอดีต มักทำ

ผดิพลาดแบบเดิมอยู่เสมอ มาใช้ ซึ่งการปล่อยโอกาสที่จะนำเหตุการณ์ในอดีตมาคิด

ทบทวนนั้น จะนำมาซึ่งความสูญเสียในความรู้ที่มคี่าหลุดลอยไป 

    4. การเรียนรู้จากบุคคลอื่น (Learning from the experiences and 

best practices of others) การเรียนรู้ไม่ได้มาจากการคิดทบทวนและการวิเคราะห์ด้วย

ตัวเองทั้งหมด ในบางครั้ง ความรู้ความเข้าใจที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งนั้น อาจได้มาจากการมอง

ออกไปนอกสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย เพื่อให้ได้มุมมองที่แปลกใหม่ ผู้บริหารที่มีความรู้

กระจ่างแจ้งนัน้รูด้ีว่า แมแ้ต่องค์การที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง  

ก็ยังอาจเป็นแหล่งที่มาของความคิดได้มากมาย และยังเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการคิด 

อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย ดังนั้นสำหรับองค์การแบบนี ้การหยิบยืมความคิดจากภายนอก 

มาอย่างเต็มใจ จะเข้ามาแทนที่การไม่ยอมรับ ความคิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในองค์การ 

โดยอาจเรยีกกระบวนการนี้ว่า SIS หรอื Steal Idea Shamelessly ตามแนวทางพัฒนา

องค์การของ XEROX หรอือาจเรียกกว้างๆ ว่า Benchmarking ก็ได้ 

    5. การถ่ายโอนความรูท้ั่วทั้งองค์การได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ (Transferring knowledge quickly and efficiently throughout the 

organization) เพื่อไม่ใหก้ารเรียนรูก้ระจุกตัวอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์การ จงึต้องมี

การเผยแพร่ความรู้ออกไปทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยความคิด 

จะส่งผลกระทบได้มากที่สุดเมื่อมีการเผยแพร่ความคิดนั้นไปในวงกว้าง แทนที่จะอยู่กับคน

เพียงไม่กี่คน ซึ่งกลไกที่ช่วยกระตุ้นใหเ้กิดกระบวนการเผยแพร่ความคิดได้นั้น รวมถึงการ

จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารด้วยคำพูดและภาพประกอบ การเยี่ยมชม

สถานที่ การหมุนเวียนงานของบุคลากร การให้ความรูแ้ละจัดโครงการฝึกอบรม 

และกิจกรรมการสร้างมาตรฐานเดียวกันภายในองค์การ 
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   Gephart et al. (1996, pp. 35-46) กล่าวว่า แนวคิดองค์การแห่งการ

เรียนรู้ควรมลีักษณะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

    1. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองค์การ 

ผูค้นร่วมกันเรียนรู้และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทาง

ปฏิบัติ 

    2. มีการสร้างองค์ความรู้และมีการแบ่งบันความรู ้ไม่ใช่เพียงแต่มุ่ง

สร้างหรอืจับกระแสใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังมกีารส่งผ่านความรู้แก่กันอย่างรวดเร็ว เผยแพร่

ให้แก่ผูอ้ื่นที่ตอ้งการใช้ได้อย่างรวดเร็วทันที 

    3. สนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบและวิพากษ์วิจารณ์ใหผู้ค้นได้รูจ้ัก

คิดวิธีใหม่ ๆ ตรวจสอบความคิด ความเชื่อค่านิยมของตน 

    4. สร้างวัฒนธรรมการเรยีนรูใ้ห้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมการบริหารงานและวัฒนธรรมขององค์การ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เกือ้หนุนความเป็นผูท้ำหน้าที่เป็นครู เป็นพี่เลี้ยง 

    5. ยึดคนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงความเป็นปกติสุข มสี่วนใหก้ับ

องค์การและได้รับการพัฒนาไปด้วย 

   Marquardt & Reynolds (1994, p. 11) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การแห่งการ

เรียนรู้จะต้องมลีักษณะ 11 ประการดังต่อไปนี้ 

    1. โครงสร้างที่เหมาะสม (Appropriate Structure)  

    2. วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ (Corporate Learning Culture)  

    3. การให้อำนาจและความรับผดิชอบในงานที่เพิ่มมากขึ้น 

(Empowerment)  

    4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)  

    5. การสร้างสรรค์และถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and 

Transfer)  

    6. เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology)  

    7. มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality)  

    8. กลยุทธ์ (Strategy)  

    9. บรรยากาศที่สนับสนุน (Supportive Atmosphere)  
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    10. การทำงานเป็นทีมและการทำงานแบบมีเครอืข่าย (Teamwork 

and Networking)  

    11. วิสัยทัศน์ (Vision) 

   Marquardt (1996, pp. 59-65 อ้างถึงใน สิทธิพร นิยมศรสีมศักดิ์, 

2555 หนา้ 18-28) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

โดยแบ่งการพัฒนาโรงเรียนออกเป็น 5 ระบบ ดังนี้ 

    1. ระบบการเรียนรู้ (Learning subsystem) การสร้างระบบการเรียนรู้

ในโรงเรยีนมีวิธีดังนี้ 

     1.1 สร้างกิจกรรมการเรียนที่เป็นรูปธรรมใหก้ับสมาชิกในโรงเรียน 

     1.2 เพิ่มศักยภาพด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใหก้ับครูและบุคลากร 

แต่ละคนในโรงเรียน 

     1.3 สร้างวินัยในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูใ้ห้เกิดขึ้น 

ในองค์การ 

     1.4 สร้างแผนพัฒนางานเพื่อพัฒนาสมาชิกขององค์การ 

     1.5 จัดงบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของสมาชิก 

     1.6 สร้างทักษะการเรียนรูข้องทีม 

     1.7 เสริมแรงให้มีการฝกึปฏิบัติการคิดอย่างเป็นระบบ 

ให้กับสมาชิก 

     1.8 สร้างแผนการเปลี่ยนแปลงขององค์การในอนาคตเพื่อให้

สมาชิกเตรียมตัวเรียนรู้ 

     1.9 ส่งเสริมสมาชิกใหย้อมรับและเรียนรู้ความแตกต่างของ

ความคิด วัฒนธรรมและความเป็นสากล 

     1.10 เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูใ้หม่ ๆ  

    2. ระบบองค์การ (Organization subsystem) การสร้างระบบองค์การ 

ในโรงเรยีนมีวิธีดังนี้ 

     2.1 จัดการประชุมวางแผนอนาคตขององค์การเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ 

การเรียนรู้ 

     2.2 ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้โดยการสนับสนุนการเรียนรูข้องครูเป็นอันดับแรก 
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     2.3 สร้างบรรยากาศความร่วมมอืในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

     2.4 ปรับนโยบายการบริหารและโครงสร้างการบริหารโรงเรยีน 

ให้เหมาะสมและง่ายต่อการเรียนรู้ 

     2.5 ให้การยอมรับและให้รางวัลการเรียนรูข้องสมาชิกแต่ละคน 

และทีมงาน 

     2.6 กำหนดให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 

และกระบวนการทำงานขององค์การ 

     2.7 สร้างศูนย์อัจฉริยะและนำเสนอความรูข้ององค์การ 

     2.8 ใช้หลักการประเมินเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริม 

การเรียนรู้ 

     2.9 สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ดว้ยการให้เวลาและ 

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ ความสะดวกในการเรียนรู้ จัดชั่วโมงสอนของครู 

ให้มเีวลาว่างในการเรียนรู้ 

     2.10 สร้างความตัง้ใจในการเรียนรู้ของสมาชิกใหเ้กิดขึ้น 

ทุกสถานที่ตลอดเวลา 

    3. ระบบสมาชิก (People subsystem) การสรา้งระบบสมาชิก 

ในโรงเรยีนมีวิธีดังนี้ 

     3.1 กำหนดนโยบายการให้รางวัลการเรียนรูข้องสมาชิกไว้ใน

นโยบายบริหารบุคลากร 

     3.2 สร้างทีมงานที่สามารถจัดการทีมงานด้วยตนเอง 

     3.3 เสริมแรงสมาชิกใหเ้รียนรูแ้ละสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  

     3.4 เสริมแรงผูน้ำกลุ่มงานใหเ้ป็นตัวอย่างผูน้ำทางการเรียนรู้ 

และถ่ายทอดความรู้ 

     3.5 ส่งเสริมผูน้ำกลุ่มงานให้เป็นยอดในกระบวนการเรียนรู้ 

และกิจกรรมการเรยีนรู้ 

     3.6 สร้างความสมดุลให้เกิดขึน้ระหว่างความต้องการการเรียนรู้ 

และการพัฒนาของทั้งส่วนบุคคลและองค์การ 

     3.7 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ของโรงเรียน 
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     3.8 สร้างโอกาสการเรียนรู้ใหก้ับชุมชน 

     3.9 สร้างสัญญาความร่วมมอืการเรียนรูร้ะยะยาวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     3.10 สร้างการเรียนรู้ใหเ้ต็มศักยภาพจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    4. ระบบความรู้ (Knowledge subsystem) การสร้างระบบความรู้ 

ในโรงเรยีนมีวิธีดังนี้ 

     4.1 สร้างความคาดหวังว่าสมาชิกทุกคนต้องรับผดิชอบในการ

รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่สมาชิกในองค์การ 

     4.2 สร้างระบบการหาความรูจ้ากภายนอกองค์การ 

อย่างเป็นระบบ 

     4.3 จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อรวบรวม 

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก 

     4.4 สร้างยุทธศาสตร์วิธีคิดและวิธีเรียนใหก้ับสมาชิก 

     4.5 ส่งเสริมและให้รางวัลสมาชิกที่สร้างนวัตกรรม 

หรอืสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

     4.6 ฝกึอบรมสมาชิกในการจัดเก็บองค์ความรู้และการนำออกมาใช้ 

     4.7 ส่งเสริมการรวมทีมและการหมุนเวียนงานเพื่อให้การถ่ายโยง 

การเรียนรูก้ระจายไปทั่วโรงเรียน 

     4.8 สร้างระบบบริหารโดยใช้ความรู้ สร้างค่านิยมในความ 

ต้องการการเรียนรู้ใหก้ับบุคลากรทั้งโรงเรียน 

     4.9 สร้างระบบการรวบรวมและการจัดเก็บองค์ความรู้ 

     4.10 เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นหอ้งเรียน 

    5. ระบบเทคโนโลยี (Technology subsystem) การสร้างระบบ

เทคโนโลยีในโรงเรียนมีวิธีดังนี้ 

     5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกทุกคนให้ใชร้ะบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ 

     5.2 สร้างศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ระบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยอื่น ๆ 

     5.3 สร้างและขยายระบบการสอนที่เรียกว่า interactive video 

instruction 
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     5.4 ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมความคดิและองค์ความรู้ 

จากบุคลากรภายนอกองค์การ 

     5.5 จัดหาและพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีการเรียนรู้ของสมาชิก 

แต่ละคนและทีมงาน 

     5.6 ติดตัง้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลอืการปฏิบัติงาน 

     5.7 วางแผนและพัฒนาระบบการเรียนรูแ้บบทันท่วงที 

     5.8 สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มศีักยภาพในการใช้งาน 

ในโรงเรยีน 

     5.9 สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีว่ามี 

ศักยภาพในการสร้างเครอืข่ายการเรียนรู้ 

     5.10 เพิ่มการใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารหน่วยงานและบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

  จากแนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาองค์การใหเ้ป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่เน้นการพัฒนาการเรียนรูร้่วมกันของคนในองค์การ เพื่อให้เกิด

การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน และนำไปพัฒนา 

องค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อใหท้ันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 

 4. องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่กล่าวถึงในที่นีม้ีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ และนำไปกำหนดกรอบ

แนวคิดการวจิัย โดยผูว้ิจัยจะได้ทำการศกึษา วเิคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑติ (2559, หนา้ 324-335) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษากับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่มัธยมศึกษา เขต 16  

โดยแบ่งองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

    1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 

    2. การมรีูปแบบการคิด 

    3. การมวีิสัยทัศน์ร่วม 

    4. การเรียนรู้เป็นทีม 
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    5. ความคิดเป็นระบบ 

   เฉลิมชัย ส่งศรี (2559, หน้า 343-352) ได้ทำการศกึษาวัฒนธรรม

องค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย โดยได้แบ่งองค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. บุคลากรมคีวามรอบรู้ 

    2. รูปแบบทางความคิด 

    3. วิสัยทัศน์ร่วม 

    4. การเรียนรู้เป็นทีม 

    5. ความคิดเป็นระบบ 

   วิมลรัตน์ พลหาญ (2559, หนา้ 38-50) ได้ทำการศกึษารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเป็นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

โดยได้แบ่งองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

    1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 

    2. การมแีบบแผนทางความคิด 

    3. การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 

    4. การเรียนรู้ร่วมกันในทีมงาน 

    5. การคิดอย่างเป็นระบบ 

   ราตร ีพาลาด (2560, หน้า 29-40) ได้ทำการศกึษาความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31  

โดยแบ่งความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

    1. บุคคลมีความรอบรู้ (Personal Mastery) 

    2. การมรีูปแบบทางความคิด (Mental Model) 

    3. การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 

    4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 

    5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 

   สุรัสวดี บุญติด (2562, หน้า 154-165) ได้ทำการศกึษารูปแบบการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้สรุปองค์ประกอบขององค์การ

แห่งการเรียนรู้ ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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    1. การสร้างวิสัยทัศน์ (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศคติ

ร่วมกันของบุคลากรในองค์การให้สามารถมองเห็นภาพและมีความตอ้งการที่จะมุ่งไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

    2. การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) หมายถึง 

การประเมนิผลของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบความคืบหน้าว่าองค์การเกิดความสำเร็จ

เพียงไรหรอืไม่ ตรงตามเป้าหมายที่ตอ้งการหรอืไม่ 

    3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้

ร่วมกันของบุคลากรในลักษณะกลุ่มหรือทีมงาน เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้น

เพื่อให้มกีารถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่างสม่ำเสมอ 

    4. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การที่

บุคลากรในองค์การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ไปตลอดชวีิต (Lifelong learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

    5. การผลติงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Production) หมายถึง  

การสรา้งสรรค์ความรู้ ความคิด ต่อยอด เพิ่มพูนสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพรอ้มรับการแข่งขัน 

   นาถนารี ชนะผล (2562, หนา้ 1688-1709) ได้จำแนกองค์ประกอบ 

ขององค์การแห่งการเรยีนรู้ ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

    1. การพัฒนาตนเอง (Personal Mastery) 

    2. รูปแบบการคิด (Mental Models) 

    3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building Shared Vision) 

    4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)   

    5. การคิดเชิงระบบ (systems Thinking) 

    6. การใชเ้ทคโนโลยี (Technology Application) 

   Marquardt (2002, p. 24) ได้สรุปไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

    1. พลวัตของการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์การ โดยระดับการเรียนรู้มีทั้งระดับบุคคล ทีมงานและ องค์การ 

สำหรับรูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรยีนรู้จากการคาดการณ์ 

การเรียนรูจ้ากที่ได้เรียน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทั้งนีม้ีองค์ประกอบของทักษะ 

การเรียนรู ้ได้แก่ 1) บุคคลที่รอบรู้ 2) แบบแผนทางความคิด 3) การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน  
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4) การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 5) การคิดอย่างเป็นระบบ 6) การสนทนาอย่างมีแบบแผน 

    2. การปรับเปลี่ยนองค์การ หมายถึง การสร้างองค์การโดยใช้

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนทุกองค์ประกอบย่อย ตัง้แต่วิสัยทัศน์  

พันธกิจ กลยุทธ์โครงสรา้ง วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งสมาชิกในองค์การต้องได้มสี่วนร่วม 

ในการคิดและสร้างวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์และโครงสร้างสายการบังคับบัญชา รวมทั้ง

วัฒนธรรมองค์การให้เกิดขึ้น โดยต้องไม่มีความซ้ำซ้อน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    3. การเพิ่มอำนาจสมาชิกองค์การ หมายถึง การให้บุคลากรมกีาร

เรียนรู้ร่วมกัน มีเครอืข่ายและใหค้วามสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยมีผู้บริหารทำหนา้ที่

เป็นผู้แนะนำ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบแนวคิดพร้อมทั้งเป็น 

แนวทางการเรียนรู้ที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานรวมทั้งทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน 

    4. การจัดการความรู้ หมายถึง การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกองค์การมาเก็บรวบรวม และนำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ โดยมีการ

จัดเก็บข้อมูลและสบืค้นความรูอ้ย่างเป็นระบบ และถ่ายโอนความรู้และนำมาประยุกต์ใช้

กับองค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

    5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หมายถึง การที่องค์การจัดหาสิ่งอำนวย

ความสะดวก ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้และระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งมกีารจัดอบรมบุคลากรใหส้ามารถใช้

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุ้คลากรได้ใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   Senge (2006, pp. 21-25) กล่าวว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ขององค์การ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Personal Mastery) 

    2. การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 

    3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 

    4. การมีรูปแบบทางความคิด (Mental Models) 

    5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 

   Barath (2015, pp. 1494-1502) ได้ทำการศกึษาองค์การแห่งการเรยีนรู้

ที่เป็นเครื่องมอืส่งเสริมประสิทธิผลโรงเรยีน โดยจำแนกองค์การแห่งการเรยีนรู้ ออกได้เป็น  

5 ด้าน ดังนี ้ 
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    1. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 

    2. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Personal Mastery) 

    3. การมวีิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 

    4. การมีรูปแบบทางความคิด (Mental Models) 

    5. การเรียนรูเ้ป็นทีม (Team Learning) 

   Kalkan (2017, pp. 165-184) ได้ทำการศกึษาอิทธิพลด้านเพศของ

ผูบ้ริหารและครูที่ส่งผลต่อการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ โดยแบ่งองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

    1. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Personal Mastery) 

    2. การมรีูปแบบทางความคิด (Mental Models) 

    3. การร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ (Building Shared Vision) 

    4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 

    5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 

  จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจัย

ได้วเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรยีนรู้ได้ ดังตาราง 2 

ตาราง 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

องค์การแห่งการเรียนรู ้

จุฑ
าท

ิพย
์ ชั

ยบ
ัณ

ฑติ
 (2

55
9)

 

เฉ
ลิม

ชัย
 ส

่งศ
รี 

(2
55

9)
 

วิม
ลร

ัตน
 ์พ

ลห
าญ

 (2
55

9)
 

รา
ตร

 ีพ
าล

าด
 (2

56
0)

 

สุร
ัสว

ด ี
บุญ

ตดิ
 (2

56
2)

 

นา
ถน

าร
ี ช

นะ
ผล

 (2
56

2)
 

M
ar

qu
ar

dt
 (2

00
2)

 

Se
ng

e 
(2

00
6)

 

Ba
ra

th
 (2

01
5)

 

Ka
lka

n 
(2

01
7)

 

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1. การเป็นบุคคลแหง่การ

เรียนรู ้

          10 100 

2. การมีวสิยัทัศน์ร่วมกัน           10 100 

3. การเรียนรูร้่วมกันเปน็ทีม           10 100 

4. การมีรูปแบบทางความคดิ           9 90 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ           9 90 

6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี           2 20 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์การแห่งการเรียนรู ้
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7. การปรับเปลี่ยนองค์การ           2 20 

8. การสนทนาอยา่งม ี

แบบแผน 

          1 10 

9. การเพิ่มอำนาจสมาชิก

องค์การ 

          1 10 

10. การจัดการความรู้           1 10 

11. การผลิตงาน 

อย่างสรา้งสรรค์ 

          1 10 

รวม 5 5 5 5 5 6 10 5 5 5   

 จากตาราง 2 การสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

องค์การแห่งการเรียนรู้ ทำให้ได้องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรยีนรู้ ที่ใชใ้นการศกึษา

ครั้งนี ้ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 2) การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 

3) การเรียนรูเ้ป็นทีม 4) การมรีูปแบบทางความคิด 5) การคิดอย่างเป็นระบบ โดยผูว้ิจัยใช้

เกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบที่มคีวามถี่ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

  1. การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ 

   มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู ้ดังนี้ 

    สุภาศิณี สุขสำราญ (2561, หนา้ 119) กล่าวว่า การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลมีการเรียนรู โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรูฝกึฝน

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปตลอดชวีิต (Lifelong learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยูเสมอ 

โดยมีองคก์ารที่สามารถส่งเสริมให้คนในองค์การสามารถเรียนรูพัฒนาตนเอง  
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สร้างจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล สร้างสรรค์ผลที่มุ่งหวังและ

สร้างบรรยากาศกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว รวมถึงการ

จัดกลไกต่าง ๆ ในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งองค์การระบบการพัฒนาบุคคลหรอื

แมแ้ต่ระเบียบวิธีปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อใหค้นในองค์การได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมได้

อย่างต่อเนื่อง  

    ชาญวุฒิ รำไพ (2562, หน้า 89) กล่าวว่า การเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู ้หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการเรียนรูท้ี่จะรู้จักตนเอง มองภาพอนาคต

ของตนเองและพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    วรัชญ์ธารี ประกิ่ง (2562, หนา้ 273) กล่าวว่า การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลที่มกีารเรียนรูท้ี่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานไปสู่วิสัยทัศน์

ของตนเองและองค์กร ให้เป็นที่รู้จักและแยกแยะเรื่องราวที่สำคัญออกจากเรื่องราวที่เล็ก ๆ 

รู้จักจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานเป็นบุคคลที่สรา้งวิสัยทัศน์ของตนเอง และร่วม

แบ่งปันระหว่างเพื่อนในองค์กร และยังเป็นผูท้ี่มทีักษะและเช่ียวชาญในการสร้างพลัง 

ให้เกิดขึ้นในตนเองเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของตนเอง 

    Senge (1990 อ้างถึงใน รัตติยา จันทร์เอียด, 2561 หน้า 51)  

ได้กล่าวว่า การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นความสามารถของบุคคลในการสร้างสรรค์

ผลงานและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม โดยรอบขององค์การเป็นการให้กำลังใจสมาชิกทุกคน

ในการพัฒนาตัวของเขาเองไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ โดยหลักการสำคัญ

ของการมีความรอบรู้ต้องพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้(Knowledge) ให้ทุกคนได้มี

แนวคิด (Concept) ที่จะนำไปจำลองสร้างกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual 

Framework) เป็นของตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง 

     2. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเข้าใจ (Understanding)  

ในแนวคิดที่ได้เรียนร ูจนสามารถตีความ แปลความ และขยายความในสิ่งที่เข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดนัน้ ๆ 

     3. การพัฒนาบุคลากรใหเ้กิดทักษะที่ชำนาญ (Skills) ทักษะที่

ต้องการ ได้แก ทักษะที่สามารถทำได้ดว้ยตนเองโดยอัตโนมัติ สามารถแกปัญหาเอง 

ได้ทุกอย่าง 
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     4. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีเจตคตทิี่ด ีเพื่อนำไปสู่หนทางที่ดีกว่า  

โดยใช้ปัจจัยกระตุน 4 ประการ ในการเปลี่ยนทัศนคติ ไดแ้ก 1) ให้ประสบด้วยตัวเอง  

หรอืเห็นตัวอย่าง 2) การสร้างความสอดคลองกับตัวอย่าง 3) ความมเีหตุผล  

4) ความน่าเชื่อถือของผูบ้อก (ในทุกด้าน เช่น คุณวุฒิ วัยวุฒิ ฯลฯ) กระบวนการสร้าง 

ความรอบรู คือ การได้มาซึ่งความรูใหม่ ทักษะใหม่ และเปลี่ยนแปลง เจตคติของคน  

เกิดจากกระบวนการสร้างประสบการณเรียนรใูน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

      ขั้นตอนที่ 1 ทุกคนจะมีประสบการณที่สั่งสมมากำหนดเป็น

กรอบแนวคิดของตน ซึ่งเรียกว่า กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) อาจจะเป็นประสบกา

รณทางตรงหรอืทางออมก็ได้ คือ การสร้างความจรงิให้เกิดขึ้น โดยอาศัยการจัดระเบียบ

ประสบการณดังกล่าวให้เข้าใจง่าย และเมื่อไดร้ับการชี้แนะ การสังเกตการณด้วยตนเอง 

ก็จะเกิดขึน้ 

      ขั้นตอนที่ 2 คือ ความรู ความเข้าใจ ที่เปรียบเทียบกับประสบ

การณจากมุมมองที่แตกต่างหรอืคนละทัศนะ 

      ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เกิดความรู ความเข้าใจ 

โดยการถ่ายโอนและโยงประสบการณที่ได้ร่วมกับการชี้แนะ สังเกตการณที่อาศัยพื้นฐาน

ของทฤษฎีที่ได้เรียนรูมา 

      ขั้นตอนที่ 4 เมื่อสิ่งที่ลงมอืปฏิบัติหรอืตัดสินใจ แกปัญหา 

ตามความรู ความเข้าใจโดยธรรมชาติของคนก็ต้องทราบว่าถูกหรอืผดิ การประเมิน

สามารถช่วยบอกได้ในขั้นนี ้หากถูกก็จะเก็บเพิ่มประสบการณ์ต่อ หากผดิก็จะจำไว 

เป็นบทเรียนหรอืเป็นประสบการณที่จะทำให้ไม่กระทำซ้ำหรอืหาทางป้องกันต่อไป 

การเสริมสร้างบุคลากรใหม้ีความใฝรู่ เปรียบเสมอืนเป็นหลักประกันว่า เกิดการเรียนรู้ 

ในองค์การขึน้ เพราะการเรียนรูขององค์การจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรมีการเรียนรู 

เช่นกัน 

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคลากรมีลักษณะการเรียนรู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขีดความสามารถ ทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 

รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานไปสู่วิสัยทัศน์ของตนเองและองค์การ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรูด้้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเพื่อนร่วมงาน  
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  2. การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 

   มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ  

การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน ดังนี้ 

    วรัชญ์ธารี ประกิ่ง (2562, หนา้ 273) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

หมายถึง การมคีวามคิดเห็นร่วมกันของคนในองค์การเพื่อสนับสนุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งรวมถึงพันธกิจ ค่านยิม และความคิด ความเชื่อที่คล้ายกัน ส่งผลให้มีการ 

ร่วมทำกิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด 

    สุทญา อร่ามรัตน์ (2562, หนา้ 6) กล่าวว่า การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 

หมายถึง การมองภาพในอนาคตขององค์การที่ต้องอาศัยการคิดร่วมกัน ร่วมกันสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง

กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันและทุ่มเทการทำงานต่อองค์การ 

    สุชาติ พันธุก้อม (2563, หน้า 14) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์การ และกำหนดจุดหมาย

ปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยมและความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมาย

ปลายทางที่ตอ้งการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวตอ้งชัดเจน ท้าทาย มพีลังและมีความ

เป็นไปได ้

    Senge (1990, pp. 54-55 อ้างถึงใน สุทญา อร่ามรัตน์, 2562,  

หนา้ 30) กล่าวว่า การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการมองภาพในอนาคตขององค์การที่ทุกคน 

ต่างก็ร่วมกันสร้างขึน้ และยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เหล่าบุคลากรมีความผูกพันกัน

อย่างแท้จริง เพราะว่าเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและพลังงานสำหรับการเรียนรู้ การมี

วิสัยทัศน์ร่วมเริ่มจากมองสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นกระบวนการ มองไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

มองภาพรวมขององค์การทั้งหมด เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมอืกันปรารถนา

ร่วมกันของสมาชิกองค์การ วสิัยทัศน์ร่วมเป็นชุดของเครื่องมอื เป็นเทคนิคที่นำความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่แตกต่างกันไปสู่การจัดแนวคิดของบุคลากรในการสร้างวิสัยทัศน์

ร่วมขององค์การจะเป็นการสร้างความรูส้ึกผูกพันในภาพอนาคตที่ตอ้งการจะสร้างร่วมกัน 

และสิ่งที่สำคัญของการมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ คือ ค่านิยม และเป้าหมาย 

    Senge (1990, pp. 223-225 อ้างถึงใน นพรัตน์ แบบกัน, 2560, 

หนา้ 48) ได้เสนอแนวคิดการสร้างวิสัยทัศน์ ไว้ว่า หากเราใช้แรงบันดาลใจเป็นที่ตั้งเราก็ 



68 

สามารถสร้างวิสัยทัศน์ทางบวกได้ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเรยีนรู้ การเติบโต  

ได้คิดสรา้ง คิดทำ คิดพัฒนา โดยการมวีิสัยทัศน์ร่วมจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนดังนี้ 

     1. สมาชิกทุกคนมคีวามเข้าใจชัดเจน 

     2. สมาชิกทุกคนมคีวามเพียรพยายามร่วมกันที่จะให้วิสัยทัศน์ 

บังเกิดขึน้ 

     3. มีการสื่อสารถึงกัน แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นส่วนตน 

ซึ่งกันและกัน ให้การยอมรับฟังซึ่งกันและกัน 

     4. สมาชิกทุกคนต้องมีความรูส้ึกที่ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกัน 

     5. สมาชิกทุกคนมคีวามอยากเห็นองค์การของตนไปสู่ความสำเร็จ 

ในเป้าหมายเดียวกัน วสิัยทัศน์หรอืภาพในอนาคตที่ปรารถนาให้บังเกิดขึ้นในองค์การ 

เป็นสิ่งจำเป็นต่อภาวะผูน้ำ ทุกคนเป็นพลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่

เป้าหมายเดียวกัน เป็นจุดร่วมและพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ 

จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การมอง

ภาพในอนาคตขององค์การ ที่ต้องอาศัยการคิดร่วมกัน ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ขับเคลื่อน  

ไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งกระบวนการ 

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและบุคลากรเกิดความผูกพันและมีความทุ่มเทในการทำงาน 

  3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทมี 

   มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ  

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ดังนี้ 

    มานัสวิณีย์ เวียงปฏิ (2556, หนา้ 7) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน 

เป็นทีม หมายถึง การทีอ่งค์การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนร่วมกันของบุคลากรและ

ผูบ้ริหารในองค์การ ได้ใชค้วามรู้และความคิดของตนในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 

และพัฒนาความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้บังเกิดขึ้นผลยิ่งขึน้ 

    สุภาศิณี สุขสำราญ (2561, หนา้ 120) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วม 

เป็นทีม หมายถึง การเรียนรูร่วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ่มหรือทีมงานเพื่อให้มีการ

แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรูและประสบการณกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเน้นการทำงานเพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจใจมีความ

สามัคคีในการร่วมมอืกันแกปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูล 
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ระหว่างกันและกัน ทั้งในเรื่องของความรูใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการคิดค้นหรอืจากภายนอก

และภายใน 

    วรัชญ์ธารี ประกิ่ง (2562, หนา้ 273) กล่าวว่า การเรียนรูร้่วมกัน 

เป็นทีม หมายถึง การตระหนักถึงความร่วมมอื การแบ่งปันการทำงานเป็นทีม การทำงาน 

แบบเครือข่าย เป็นการทำงานที่ไม่ใช่เพียงแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แต่ตอ้งร่วมมอืกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องระยะยาว และริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างการ

แข่งขันสร้างพลังร่วมอันจะทำให้องค์การอยู่รอดและเจริญเติบโต 

    สุทญา อร่ามรัตน์ (2562, หนา้ 6) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

หมายถึง การเรียนรู้และร่วมกันทำงาน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลความรู ้

ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการเสวนาอภปิรายร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  

มีการพัฒนาให้สมาชิกทุกคนสามารถทำงานทดแทนกันได้ และรับผดิชอบร่วมกันเป็นทีม 

    Senge (1990 อ้างถึงใน รัตติยา จันทร์เอียด, 2561, หน้า 59)  

กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรรู่วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ่ม 

หรอืทีมงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู 

และประสบการณกันอย่างสม่ำเสมอ ในความสำคัญของการเรยีนรูเป็นทีม องคก์ารยุคใหม่ 

จะแข่งขันกันตรงที่ความเป็นอัจฉริยภาพขององค์การโดยรวม โดยผ่านปัจจัยสำคัญ คือ 

ทรัพยากรบุคคลและมีหนทางเดียวที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ก็คือ การเรียนรู

ร่วมกัน (Team Learning) อย่างเป็นระบบ หลักการเรียนรูเป็นทีม โดยเน้นการทำงาน 

และการเรียนรูร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทุกคนในทีมงานจะต้องมคีวามเข้าใจในหน้าที่  

ความรับผดิชอบของตนเอง และเมื่อปฏิบัติงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ 

หรอืความผดิพลาด ทุกคนยอมมสี่วนร่วมรับผดิชอบด้วยกัน 

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

หมายถึง การเรียนรู้การทำงานร่วมกันของบุคลากร โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร ความรู ้ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการเสวนาอภปิรายร่วมกัน

อย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนาให้บุคลากรทุกคนสามารถทำงานทดแทนกันได้  

และรับผิดชอบร่วมกันเป็นทีม 

  4. การมีรูปแบบทางความคดิ 

   มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ  

การมรีูปแบบทางความคิด ดังนี้ 
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    ชาญวุฒิ รำไพ (2562, หน้า 89) กล่าวว่า การมีรูปแบบทางความคิด 

หมายถึง การมีแนวทางวธิีการคิดที่นำไปสู่ผลงานที่มปีระสิทธิภาพเชิงสร้างสรรค์  

การสรา้งรูปแบบทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การปลูกฝังการคิด 

ริเริ่ม สามารถนำทักษะเหล่านั้นมาประยุกต์ 

    วรัชญ์ธารี ประกิ่ง (2562, หนา้ 273) กล่าวว่า การมีรูปแบบทาง

ความคิด หมายถึง การมีความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ ข้อสรุปหรือภาพลักษณ์ที่มอีิทธิพล 

ต่อรูปแบบและวิธีคิดและความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีต่อ 

สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    สุทญา อร่ามรัตน์ (2562, หนา้ 6) กล่าวว่า การมีรูปแบบทาง

ความคิด หมายถึง การมีความสามารถจำแนกกระบวนการทางความคิด พิจารณา 

ทบทวน ไตร่ตรองสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การก่อนตัดสินใจปฏิบัติงาน 

และสามารถปรับแนวคิด ค่านิยมและเจตคติในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

    Senge (1990 อ้างถึงใน รัตติยา จันทร์เอียด, 2561, หน้า 54-55) 

กล่าวว่า การมีรูปแบบทางความคิด หมายถึง การสรุปความรูทีไ่ด้มาในแตล่ะวันเป็น 

แนวคิดของตนเอง แล้วนำมาใช้ประโยชนในการทำงาน โดยใหส้อดคลองกับข้อเท็จจรงิ 

หรอืข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยไม่ยึดติด

กับความรหูรอืข้อมูลเดิมซึ่งอาจผดิพลาดหรอืเปลี่ยนแปลงไปและไม่ทันเหตุการณ  

ซึ่งความสำคัญของแบบแผนความคดิอ่านเพื่อฝกึฝนให้เราเข้าใจ แยกแยะระหว่างสิ่งที่เรา

เชื่อมั่นกับสิ่งที่เราปฏิบัติจริง การสบืค้นความคิดความเชื่อม่ันของเรา ทำให้เรารู้สกึท้าทาย

และปรับขยายขอบเขตกระบวนการความคดิ ความเชื่อของตนเองได ้และสามารถเข้าใจ

มุมมองและความคิดของผูอ้ื่น 

    หลักการของการมรีูปแบบความคิด ตองอาศัยวินัยความคิดอย่างเป็น

ระบบเข้าไปร่วมทำงานด้วยซึ่งจะมีพลัง เกิดผลดีสูงสุด ผู้บริหารและผู้นำทั้งหลายพึงผสาน

แบบแผนความคิดของตนเข้ากับการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นกลยุทธ์อย่างเป็นระบบที่เน้น

ระบบใหญ่ เน้นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบย่อยให้ได้ในการแกไขปัญหาในการปรับ

โครงสรา้งองค์การ ฝึกทักษะในการใครครวญการเปิดใจกว้างต่อสิ่งท้าทาย และพัฒนา

แบบแผนความคิดอยู่เสมออย่างยดืหยุน รวมทั้งรูจักปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด  

แนวปฏิบัติ ให้ไดเ้หมาะสมกับสถานการณ์ 
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    กระบวนการการมรีูปแบบความคิด ตองอาศัยกระบวนการเรียนรู้ 

ทั้งโดยตรงและโดยออมที่เกิดจากการสังเกต การใคร่ครวญ การแอบจดจำ ที่ใชเ้วลา 

ในการสั่งสมทักษะนั้นออกมาแบ่งปันกัน กลายเป็นการมีรูปแบบทางความคิด (Shared 

Mental Models) รูปแบบของความคิดไม่ใช่เพียงแตเ่พิ่มพูนทักษะฝีมอืแต่ยังสร้าง 

ประสบการณ และประสบการณก็เป็นตัวสอนรูปแบบความคิดของคน ของทีมด้วย 

แบบแผนความคิดที่แบ่งปันร่วมกันนั้นจะขยายขอบเขตขององค์ความรูทั้งในลักษณะรูอะไร 

(Know-What) ด้วยกระบวนการขัน้ตอน วธิีการอย่างไร (Know-How) เข้าใจและมีความรู

ในเชิงระบบ เห็นเชื่อมโยงและตอบสนองตนเองได้ว่า ตนเองเรียนรูหรอืทำไปเพื่อสิ่งใด 

(Know-Why) เห็นความเป็นเหตเุป็นผลคาดคะเนผลที่จะติดตามมาได้ และมีความคิด

สร้างสรรค์ริเริ่มด้วยตนเองได้ (Self-Starter) เพื่อให้ความสำคัญกับสิ่งใด (Car Why)  

ด้วยจิตมุ่งม่ัน มีแรงจูงใจที่ดี ไม่ท้อถอย ใฝรู่ อยากรู และไม่พอใจกับสภาพเดิมที่เป็นอยู่ 

การมรีูปแบบทางความคิดนั้นมพีลังและอิทธิพลต่อรับรู ยิ่งเมื่อมีการแบ่งปันความคิดเห็น

มุมมองระหว่างกันแล้วยิ่งทำให้พลังของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งนับว่า

เป็นหนทางแรกเริ่มของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ด ี

   จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า การมรีูปแบบทางความคิด 

หมายถึง การมีความสามารถในการจำแนกกระบวนการทางความคิดพิจารณา ทบทวน 

ไตร่ตรองสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การก่อนตัดสินใจปฏิบัติงาน และสามารถ

ปรับแนวคิด ค่านิยมและเจตคติในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

  5. การคดิเชิงระบบ 

   มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การคิด 

เชงิระบบ ดังนี้ 

    รัตตยิา จันทร์เอียด (2561, หนา้ 50-51) กล่าวว่า การคิดเชงิระบบ

หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการตัดสินปัญหาโดยใช้

วิจารณญาณ ใช้หลักเหตุผลปรับเปลี่ยนวิธีคิด พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อร่วมกัน

วางแผนพัฒนาการศกึษา และแก้ปัญหาภายในองค์การร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ

ระดมสมองในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับปรัชญาและจุดเน้นขององค์การ มีระบบ
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บริหารและระบบปฏิบัติที่มมีาตรฐาน สร้างความก้าวหน้าให้แก่ทุกคน รวมทั้งมีการตดิตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานแลว้นำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 

    สุภาศิณี สุขสำราญ (2561, หนา้ 120) กล่าวว่า การคิดเชงิระบบ 

หมายถึง การที่คนในองค์การมคีวามสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพ

ความสัมพันธ์กันเป็นระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุผล เป็นลักษณะการมองภาพรวม 

หรอืระบบใหญ่ (Total system) ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการทำงานอย่างไรแล้วจึงสามารถ

มองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ทำให้สามารถนำไปวางแผนและดำเนินการทำส่วนย่อย ๆ 

นั้นใหเ้สร็จทีละส่วน สามารถมองปัญหาที่เกิดขึน้ได้ เป็นวัฏจักรโดยนำมาบูรณาการ 

เป็นความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมปีระสิทธิผลสอดคล้องกับ 

ความเป็นไปในโลกแห่งความจริง 

    Senge (1990, p. 58 อ้างถึงใน สุทญา อร่ามรัตน์, 2562, หนา้ 36-

37) กล่าวว่า การคิดเชิงระบบ เป็นการมองในภาพรวมทั้งหมดเป็นกรอบในการมอง

ความสัมพันธ์ภายในมากกว่าที่จะมองเฉพาะเจาะจงลงไปในจุดใดจุดหนึ่งและช่วยให้

มองเห็นสิ่งที่เป็นมูลเหตุภายใต้โครงสรา้งของสถานการณ์ที่ซับซ้อน การคิดอย่างเป็นระบบ

เป็นกระบวนการคิดที่ผ่านการกลั่นกรองการขบคิดขอ้มูลที่เราได้รับเข้ามาจะเข้าสู่

กระบวนการแปรสภาพจนเกิดความเข้าใจและความรูส้ึกที่เกิดขึน้ ซึ่งเรยีกว่าผลผลิตของ

กระบวนการคิด และผลที่ได้จากกระบวนการคิดก็จะเป็นผลย้อนกลับไปเป็นข้อมูลป้อนเข้า

สู่กระบวนการคิดในรอบที่สองต่อไปอีกครั้งต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

หรอืความต้องการในคำตอบบางอย่าง ลักษณะของการคิดเชงิระบบจะมีลักษณะเป็นวง

มากกว่าที่จะเป็นเส้นตรง ทุกส่วนต่างมีการเชื่อมต่อกันทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  

การคิดอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการคิดที่มีเหตุและผลอย่างเป็นแบบแผนและเป็นการ

รวมกลุ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีโครงสรา้งเป็นวงจรเพราะอาศัยวงจร

การป้อนกลับจงึเกิดเป็นกระบวนการคิดเชิงระบบขึน้ ดังนัน้ วงจรการป้อนกลับจงึมี

ความสำคัญที่ทำใหเ้กิดกลุ่มของปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นอย่างเป็นแบบแผน หรอืที่เรยีกว่าแม่แบบ

ทั้งนีก้ารสร้างกลุ่มของการคิดอย่างเป็นระบบจะอาศัยวงจรการป้อนกลับ 2 ประเภท  

และอาศัยความหน่วงโดยวงจรการป้อนกลับทั้ง 2 ประเภทนี้ คือ การป้อนกลับเสริมแรง

และการป้อนกลับแบบสมดุล ดังนี้ 

     1. การป้อนกลับแบบเสริมแรง เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 

การป้อนกลับของกระบวนการในทุกรอบของวงจรการป้อนกลับจะส่งผลใหผ้ลผลติที่ได้ 
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เพิ่มมากขึ้น หรอืขยายผลมากขึ้นกว่าเดิม และเป็นไปในทางเดียวกันหรอืถดถอยลง  

แสดงถึงสภาพการทำงานในสถานการณ์ที่เวลาเหลอืน้อยลงจนกลายเป็นความกดดัน 

ด้านเวลา ก็ส่งผลใหก้ารทำงานหนักมากขึน้กว่าเดิมจนส่งผลใหค้วามตัง้ใจในการทำงาน 

น้อยลงไป หรอืการทำงานด้วยความเร่งรบีจนให้ความตั้งใจลดน้อยลง เมื่อความตัง้ใจ 

ลดน้อยลงก็จะส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือเกิดความผดิพลาดจนทำให้

งานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ 

     2. การป้อนกลับแบบสมดุล เป็นการป้อนกลับที่ตรงกันข้ามกับ

การป้อนกลับแบบเสริมแรง กล่าวคือ ผลผลิตที่ย้อนกลับมาเข้าสู่ระบบจะทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอ้ยมากหรอืไม่เกิดผลเท่าไหร่นัก ซึ่งทำให้ภาพรวมของระบบคง 

ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรอืเรียกว่า สภาวะสมดุล เมื่อเราตั้งใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องใด 

ก็เท่ากับว่าเราจะมีเป้าหมายอย่างหนึ่งอยู่ในใจ ผลก็คือเรากระทำกิจกรรมต่าง ๆ  

เพื่อเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ และผลที่ได้จากการกระทำนั้นจะเป็นข้อมูลย้อนกลับมาทำใหเ้รารับรู้ 

ถึงความแตกต่างระหว่างเป้าหมายในการเรียนรูก้ับผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้เกิด

การตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงการกระทำเพื่อให้ช่วงห่างกับเป้าหมายกับสิ่งที่เป็นอยู่ 

แคบเข้าจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดเอาไว้ 

     3. ความหน่วง ระบบใด ๆ ต่างก็มีกระบวนการแปรสภาพเป็นของ

ตัวเองซึ่งกว่าจะเห็นผลก็ต้องอาศัยเวลา ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความหน่วงหรอืความล่าช้า

ของระบบ 

  จากความหมายและแนวคิดข้างตน้ สรุปได้ว่า การคิดเชิงระบบ หมายถึง 

การทีบุ่คลากรสามารถพิจารณาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เข้าใจ สามารถมองเห็นปัญหา 

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาพรวม โดยการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างเป็นระบบ 

และมีกระบวนการคิดการดำเนินงานอย่างมลีำดับขั้นตอน ประเมนิผลการดำเนินงาน 

และนำผลมาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึน้ 

  จากความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรูเ้ป็นสภาพขององค์การที่บุคลากรเรียนรู้ 

ที่จะขยายขีดความสามารถของตนเองในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งใหม่ ๆ  

มีบรรยากาศเอือ้อำนวยใหบุ้คลากรในองค์การเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อการมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 

ในการพัฒนาศักยภาพขององค์การ มีศักยภาพในการจัดการความรูแ้ละสร้างองค์ความรู้ 
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ใหม่อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้เป็นแนวคิดที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ เพื่อใหเ้กิดการ

ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน และนำไปพัฒนาองค์การ

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 

บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษานครพนม 

 1. ประวัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
  แต่เดิมน้ัน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม คอื 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ  

ได้ประกาศกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา และได้มีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารและจัด

การศกึษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์

สูงสุดของทางราชการ จึงได้มกีารประกาศกำหนดเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา จากเดิม 

มีจำนวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา ให้เพิ่มจำนวนเป็น 62 เขตพื้นที่การศกึษา จงึทำให้

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ได้แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

มุกดาหาร  
  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 42  

ถนนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ 

เขตบริการด้านการศกึษาครอบคลุม จังหวัดนครพนม มีโรงเรยีนในสังกัด 51 โรงเรียน 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 2. โครงสร้างการบรหิารงาน 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 

และ 1 หน่วย ดังนี้ 

   2.1 กลุ่มอำนวยการ 

   2.2 กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   2.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

   2.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
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   2.6 กลุ่มนเิทศตดิตาม ประเมินผลการจัดการศกึษา 

   2.7 กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ 

   2.8 กลุ่มกฎหมายและคดี 

   2.9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

   2.10 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 3. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม เป็นหน่วยงาน 

ทางการศึกษา มอีำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

   3.1 จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของท้องถิ่น 

   3.2 วิเคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงาน 

ข้างตน้รับทราบรวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ตดิตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ดังกล่าว 

   3.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษา

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.4 กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

และใน เขตพื้นที่การศกึษา 

   3.5 ศกึษา วเิคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศกึษา 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.7 จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศกึษา 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศกึษาเอกชน 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์การชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
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สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่ 

การศกึษา 

   3.9 ดำเนนิการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

   3.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนนิการของคณะอนุกรรมการ  

และคณะทำงานด้านการศกึษา 

   3.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผูแ้ทน

กระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศกึษาที่มไิด้ระบุ  

ให้เป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ข้อมูลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

นครพนม 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม มีโรงเรียนสังกัด 

จำนวน 51 โรงเรียน นำเสนอดังตาราง 3 ดังนี้ 

ตาราง 3 ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวนบุคลากร (คน) 

ผูบ้ริหาร ครู รวม 

 โรงเรียนขนาดใหญ่    

1 ปิยะมหาราชาลัย 5 108 113 

2 นครพนมวิทยาคม 5 116 121 

3 ธาตุพนม 5 106 111 

4 เรณูนครวิทยานุกูล 5 89 94 

5 นาแกสามัคคีวิทยา 5 97 102 

6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 4 70 73 

 รวมโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน 29 586 615 

 โรงเรียนขนาดกลาง    

7 ปลาปากวิทยา 3 45 48 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวนบุคลากร (คน) 

ผูบ้ริหาร ครู รวม 

8 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 2 33 35 

9 อุ่มเหมา้ประชาสรรค์ 2 37 39 

11 อุเทนพัฒนา 3 75 78 

12 พะทายพิทยาคม 2 30 32 

13 บ้านแพงพทิยาคม 3 55 58 

14 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 2 50 52 

15 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 2 52 54 

 รวมโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน  

9 โรงเรียน 22 426 448 

 โรงเรียนขนาดเล็ก    

16 คำเตยอุปถัมภ์ 2 26 28 

17 ศรโีคตรบูรณ์ 1 26 27 

18 บ้านผึง้วิทยาคม 1 27 28 

19 ศรบีัวบานวิทยาคม 2 23 25 

20 วังกระแสวิทยาคม 1 13 14 

21 กุตาไก้วทิยาคม 1 21 22 

22 ธรรมโฆษิตวทิยา 1 8 9 

23 โคกสว่างประชาสรรค์ 1 14 15 

24 มหาชัยวิทยาคม 1 16 17 

25 โพนแพงพทิยาคม 1 15 16 

26 กุดฉิมวิทยาคม 1 11 12 

27 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 14 15 

28 นาถ่อนพัฒนา 2 23 25 

29 ดงดาวแจง้พัฒนศกึษา 1 16 17 

30 พระซองสามัคคีวิทยา 1 30 31 

31 หนองบ่อวิทยานุกูล 1 11 12 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวนบุคลากร (คน) 

ผูบ้ริหาร ครู รวม 

32 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 13 14 

33 วังยางวิทยาคม 1 13 14 

34 หนองโพธิ์พิทยาคม 1 11 12 

35 ไชยบุรีวทิยาคม 2 18 20 

36 รามราชพิทยาคม 1 17 18 

37 ท่าจำปาวิทยา 1 11 12 

38 เชยีงยืนวิทยา 1 12 13 

39 ภูลังกาพิทยาคม 1 15 16 

40 สามผงวิทยาคม 1 14 15 

41 สนธิราษฎร์วิทยา 1 24 25 

42 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 1 14 15 

43 นาเดื่อพิทยาคม 1 16 17 

44 บ้านข่าพิทยาคม 1 19 20 

45 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 11 12 

46 ดอนเสียวแดงพทิยาคม 1 13 14 

47 อุดมพัฒนศกึษา 1 18 19 

48 ค้อวิทยาคม 1 23 24 

49 นาทมวิทยา 2 27 29 

50 หนองซนพิทยาคม 1 12 13 

51 หนองแวงวิทยานุกูล 1 13 14 

 รวมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 36 โรงเรียน 41 608 649 

 รวมทั้งหมด 51 โรงเรียน 92 1,620 1712 

 5. ทิศทางการจัดการศึกษา 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม โดยคณะกรรมการ  

บริหารแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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มัธยมศกึษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำผลการทบทวนการวิเคราะห์  

สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม พันธกิจ / ภารกิจ (Mission)  

ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) รวมทั้งใชเ้ป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปี (Action Plan) และการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based 

Budgeting) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม มุ่งสู่การเป็น

องค์การ จัดการศกึษาขั้นพื้นฐานที่มคีุณภาพ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   พันธกิจ (Mission) 

    1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 

สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติและก้าวทันอาเซียน 

    2. สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชวีิต  

มีคุณธรรม จรยิธรรม 

    3. พัฒนาครู บุคลากรทางศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4. พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจัดการศึกษา 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลโดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้มคีุณภาพ เพื่อ

เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และรองรับประชาคมอาเซียนและก้าวสู่

มาตรฐานสากล 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ  

และปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ตามคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ให้มปีระสิทธิภาพ 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

องค์การ ภายใต้หลักธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วม 

   เป้าประสงค์(Goals) 

    1. ผูเ้รียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู ้เรียนรูต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

และเป็นเลิศทางวิชาการ 

    2. ผูเ้รียนได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค  

เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 

    3. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ  

มีจิตวญิญาณของความเป็นครู และเป็นมอือาชีพ 

    4. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

สถานศกึษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา เป็นแหล่งเรียนรูท้ี่ทันสมัย 

และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

    5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มีการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภบิาล โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งค่านิยม (Values) 

F-U-N = เป็นสุข สนุกสนานForward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ Unity =  

อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ Noble-minded = พึงมีคุณธรรม 

นำจติใจ 

 6. ผลการดำเนินงานของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครพนม 

  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม มีผลการ

ดำเนนิงาน ดังนี้ 

   6.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) 

(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2564, ออนไลน์) 

    6.1.1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  

มีผลการประเมินดังนี้ 

     6.1.1.1 ด้านคุณภาพของผูเ้รียน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

     6.1.1.2 ด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 
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     6.1.1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

    6.1.2 โรงเรียนศรบีัวบานวิทยาคม มีผลการประเมินดังนี้ 

1) ด้านคุณภาพของผู้เรยีน ระดับคุณภาพ ดีมาก 

     6.1.2.2 ด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

     6.1.2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

    6.1.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนปลาปากวิทยา โรงเรียนบ้านแพง

พิทยาคม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม โรงเรียนรามราชพิทยาคม 

และโรงเรียนสามผงวิทยาคม มีผลการประเมินดังนี้ 

     6.1.3.1) ด้านคุณภาพของผูเ้รียน ระดับคุณภาพ ดมีาก 

     6.1.3.2 ด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ  

ดีมาก 

     6.1.3.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

    6.1.4 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ มีผลการประเมินดังนี้ 

     6.1.4.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดมีาก 

     6.1.4.2 ด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ ดี 

     6.1.4.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดี 

   6.2 ผลการพิจารณาสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ปีการศกึษา 2561 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563, หน้า 21-22) มีผลการประเมินดังนี้ 

    6.2.1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 

    6.2.2 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 

    6.2.3 โรงเรียนกุตาไก้วทิยาคม ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 

    6.2.4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 

   6.3 ผลการประเมินรางวัลสถานศกึษาปลอดภัย ประจำปี 2564 (กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2564, ออนไลน์) มีผลการประเมนิดังนี้ 
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    6.3.1 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เกียรติบัตรดีเด่น 7 ปีติดต่อกัน 

    6.3.2 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ เกียรตบิัตรดีเด่น 6 ปีตดิต่อกัน 

    6.3.3 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม เกียรติบัตรดีเด่น 6 ปีตดิต่อกัน 

    6.3.4 โรงเรียนพะทายพิทยาคม เกียรติบัตรดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน 

    6.3.5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เกียรตบิัตรดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน 

    6.3.6 โรงเรียนดงดาวแจง้พัฒนศกึษา เกียรติบัตรดีเด่น 4 ปีตดิต่อกัน 

    6.3.7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เกียรติบัตรดีเด่น 4 ปีติดต่อกัน 

    6.3.8 โรงเรียนศรโีครตบูรณ์ เกียรติบัตรดีเด่น 4 ปีตดิต่อกัน 

    6.3.9 โรงเรียนปลาปากวิทยา เกียรติบัตรดีเด่น 3 ปีตดิต่อกัน 

    6.3.10 โรงเรียนสามผงวิทยาคม เกียรติบัตรดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน 

   6.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สถานศกึษา ประจำปี 2563 (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม, 2564, 

ออนไลน์) มีผลการประเมินดังนี้ 

    6.4.1 โรงเรียนปลาปากวิทยา ผลการประเมินระดับ AA 

    6.4.2 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ผลการประเมินระดับ A 

    6.4.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ผลการประเมินระดับ A 

    6.4.4 โรงเรียนธาตุพนม ผลการประเมนิระดับ A 

    6.4.5 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ผลการประเมินระดับ A 

    6.4.6 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ผลการประเมินระดับ A 

    6.4.7 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ผลการประเมินระดับ A 

    6.4.8 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ผลการประเมินระดับ A 

    6.4.9 โรงเรียนวังยางวิทยาคม ผลการประเมินระดับ A 

  จากการศกึษาบริบทสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม เป็นหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการ

บริหารการจัดการศกึษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส 

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศกึษาอย่างทั่วถึง โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
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ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 

   จติร ีฟุ้งกลิ่น (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาบรรยากาศองค์การ 

และการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูจาก

สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 จำนวน 357 คน  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย คอื ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านค่าตอบแทนและด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน  

2) ระดับการทำงานเป็นทีมของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  

ด้านความร่วมมือ ด้านการมีเป้าหมายร่วมกันและด้านการตดิต่อสื่อสาร 3) ระดับคุณภาพ

การบริการของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านภาพลักษณ์ 

ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านกระบวนการบริการ 

และด้านการตอบสนอง 4) ระดับคุณภาพการบริการของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย คอื ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านความเชื่อถอืและไว้วางใจ 

ด้านกระบวนการบริการและด้านการตอบสนอง 4) บรรยากาศองค์การและการทำงาน 

เป็นทีมมคีวามสัมพันธ์กับคุณภาพบริการของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .152 และ .331 แสดงว่าบรรยากาศ

องค์การมคีวามสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับต่ำ และการทำงานเป็นทีม 

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของโรงเรียนในระดับปานกลาง 5) บรรยากาศ

องค์การและการทำงานเป็นทีมทุกด้านร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการบริการของโรงเรียน 
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ได้รอ้ยละ 13.20 โดยการทำงานเป็นทีมมอีำนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาคือ 

บรรยากาศองค์การ  

   ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการบรรยากาศองค์การ 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการทำงานของครูในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

มัธยมศกึษา เขต 8 ผลการศกึษาพบว่า 1) บรรยากาศองค์การสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์การ  

ด้านโครงสร้างองค์การ ดา้นการสนับสนุน ด้านการยอมรับความขัดแย้ง ตามลำดับ 

2) คุณภาพชวีิตการทำงานของครูในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาเขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 

จากมากไปหาน้อยดังนี้ ดา้นการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความเจรญิก้าวหน้า 

และความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านประชาธิปไตยในการทำงาน  

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นจังหวะชีวติ ดา้นการให้สิ่ง 

ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และด้านการเกี่ยวข้องกับสังคม ตามลำดับ  

3) บรรยากาศองค์การโดยภาพรวมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

   มนตร ีศรจีันทร์อินทร์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาบรรยากาศ

องค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 14 

(จันทบุรี-ตราด) ผลการศกึษาพบว่า  บรรยากาศองค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 14 (จันทบุรี-ตราด) โดยภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบ พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

ขนาดใหญ่ จำแนกตามตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเป็น

แบบอย่าง ซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียนครูผู้สอนมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการเป็น

แบบอย่าง ผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มคีวามเห็นต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   อุไรวรรณ บุญธรรมมา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา แนวทาง 

การส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31 ผลการศกึษาพบว่า บรรยากาศองค์การกับความ 
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ผูกพันต่อองค์การในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31  

โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การผู้บริหารควรเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์การและมีส่วนร่วม

ในการทำงานโดยผลัดเปลี่ยนหนา้ที่กันเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน

รู้สกึมีความสุขและเจรญิก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน 

   ศุภวัฒน์ บุตรกูล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำทางการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษากับบรรยากาศองค์การ

ของสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 

ผลการศกึษาพบว่า 1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา และบรรยากาศ

องค์การของสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 17 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

และจำแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยรวมและรายด้าน ทุกด้าน แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) บรรยากาศองค์การของสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์การสอน

ของครู โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยรวม

และรายด้าน ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  

จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 มีความสัมพันธ์ 

กันทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 5) ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศกึษา 

จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 6) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ (X2) การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) และการกระตุน้ทางปัญญา (X3) 

สามารถร่วมกันพยากรณ์บรรยากาศองค์การของสถานศกึษา ได้รอ้ยละ 69.60  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ได้สมการในรูปคะแนนดบิ ดังนี้ = 1.105 + .370 (X2) 

+ .235(X4) + .142(X3) . หรือรูปคะแนนมาตรฐาน = .444(Z2) + .282 (Z4) + .166(Z3) 
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   พัชรนิทร์ พัฒน์ธนกฤษศริิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาบรรยากาศ

องค์การของโรงเรียนในอำเภอเมอืง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 18 ผลการศกึษาพบว่า 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมอืง 

จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 พบว่าเป็น

บรรยากาศองค์การแบบแจ่มใส 2) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมือง  

จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 3) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น มิติขวัญและกำลังใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 4) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมอืง จังหวัดระยอง สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 จำแนกตามประสบการณ์การสอน 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

มิติขวัญและกำลังใจ มติิมุ่งผลงาน มิตเิป็นแบบอย่าง และมิตกิรุณาปราณี แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนมิติอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 5) บรรยากาศองค์การ

ของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 18 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและมิติขาดความสามัคคี มิติขวัญและกำลังใจ 

มิติ มิตรสัมพันธ์ และมิติห่างเหนิ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนมิตอิืน่ ๆ ไม่แตกต่างกัน  

   จักรพงษ์ พิลาจันทร์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาบรรยากาศ

องค์การของสถานศกึษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูผูส้อนในสถานศกึษา

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการศกึษาพบว่า 1) บรรยากาศ

องค์การของสถานศกึษาอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน 2) สมรรถนะที่พึง

ประสงค์สำหรับครูผูส้อนในสถานศกึษา อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน  

3) เปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของสถานศกึษา จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามขนาดสถานศกึษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 4) เปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูผู้สอน 

ในสถานศกึษา จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และสถานสถานศกึษา ในภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ 5) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูผูส้อนในสถานศกึษา ได้แก่ ดา้นความเป็นหนึ่ง 
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เดียวกันในองค์การ (X9) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (X7) ด้านความอบอุ่น (X5)  

ด้านความเสี่ยงของงาน (X4) ด้านการสนับสนุน (X6) และด้านการให้รางวัล (X3) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี ้Y = 1.17 + .40X9+ .35X7 

- .21X5 + .22X4 + .10X6 - .11X3 

   จันทร์เพ็ญ สินนาม (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาบรรยากาศ

องค์การในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 28  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ระดับบรรยากาศองค์การในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มีต่อบรรยากาศองค์การในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 จำแนกตาม ตำแหน่ง ระดับการศกึษา 

ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของสถานศกึษา ในภาพรวมพบว่า ผูบ้ริหาร 

สถานศกึษาและครูผูส้อน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายมิต ิพบว่า มติิขวัญ มิติมุ่งผลงาน มิติเป็นแบบอย่าง  

และมิติกรุณาปรานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนมติิอุปสรรค  

มิติมติรสัมพันธ์ และมิติห่างเหิน ไม่แตกต่างกัน  

   อิลฟัล สะมะแอ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาบรรยากาศองค์การ

ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 15 ผลการศกึษาพบว่า 1) บรรยากาศองค์การในสถานศกึษาสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 2) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 15 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) บรรยากาศองค์การกับ

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 15 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง (r =.723) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 4) ปัจจัยบรรยากาศองค์การที่เป็นตัวพยากรณ์ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย 

(X2) และด้านโครงสร้างองค์การ (X1) ที่ร่วมกันพยากรณ์ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

ในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ ร้อยละ 52.00 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   อิทธิศักดิ์ ศริิจันทร์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างบรรยากาศองค์การกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน
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มัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดสระบุรี ผลการศกึษาพบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างบรรยากาศองค์การกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง เมื่อพจิารณาบรรยากาศองค์การเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในระดับสูง  

คือ ด้านการจัดองค์การและการบริหารสถานศกึษา และดา้นความเป็นมอือาชีพของครู 

ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพของครูในระดับต่ำ 

คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

   พัชชานันท์ โภชฌงค์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาบรรยากาศ

องค์การกับประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 

ผลการศกึษา พบว่า 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปน้อย ดังนี้ เป้าหมายขององค์การเครือข่ายของการติดต่อสื่อสาร แบบของความ

เป็นผู้นำ ความซับซ้อนของระบบ ยกเว้นด้านขนาดและโครงสรา้งขององค์การอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยอยู่ในระดับมาก 

ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และลำดับสุดท้าย คอื 

ความสามารถในการผสมผสาน 3) บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01  

  1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

   ละมัย สายแก้ว (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทั้งผูบ้ริหารและครูผูส้อน เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า

แตกต่างกัน 2) ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน ตามคิดเห็นของผู้บริหาร

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกกลุ่มประสบการณ์  

เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าไมแ่ตกต่างกัน 3) ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

ตามคิดเห็นของผูบ้ริหารจำแนกตามขนาดโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกขนาดโรงเรียน  

เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าไมแ่ตกต่างกัน 4) ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน  
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ตามคิดเห็นของครูผูส้อนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

ทุกกลุ่มประสบการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าแตกต่างกัน 5) ความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียน ตามคิดเห็นของครูจำแนกตามขนาดโรงเรยีนอยู่ในระดับมากทุกขนาด

โรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบกนัพบว่าแตกต่างกัน 

   วิมลรัตน์ พลหาญ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า  

1) ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา 23 ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านบรรยากาศและ

วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านโครงสร้าง

องค์การ 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่พัฒนากับข้อมูลเชงิประจักษ์  

พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืน ค่าอทิธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวม 

ที่มอีิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน เรยีงลำดับค่าอทิธิพลจากมาก

ไปหาน้อย เป็นดังนี้ อทิธิพลทางตรง ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ ปัจจัยด้านโครงสร้าง

องค์การ ปัจจัยด้านการจูงใจอิทธิพลทางออ้ม ได้แก่ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ อทิธิพลรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ ปัจจัยด้าน

โครงสรา้งองค์การ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านการจูงใจ  

เมื่อพจิารณาค่าอำนาจการพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ ด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านโครงสรา้งองค์การ สามารถร่วมกัน

อธิบายการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน ได้รอ้ยละ 64 ปัจจัยด้านบรรยากาศ

และวัฒนธรรมองค์การ สามารถอธิบายโครงสร้างองค์การ ได้รอ้ยละ 56 ปัจจัยด้าน

บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ และด้านภาวะผูน้ำ สามารถร่วมกันอธิบายการจูงใจ 

ได้รอ้ยละ 45 ตามลำดับ 

   เฉลิมชัย ส่งศรี (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาวัฒนธรรมองค์การ

และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย ผลการศกึษา พบว่า 1) ระดับ

วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2) ประสิทธิผลโรงเรยีนและวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชงิบวกต่อกันในระดับต่ำ 
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อย่างมนีัยสำคัญทางสถิต ิ(r=.13, p<.05) ประสิทธิผลโรงเรยีนและองค์การแห่งการเรียนรู้ 

มีความสมัพันธ์เชงิบวกต่อกันในระดับสูงมากมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.91, p<.01) 

3) วัฒนธรรมองค์การการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ (=.14, p<.05) และองค์การแห่งการเรยีนรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

ในระดับสูงมากอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ (=.91, p<.01) เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิด

ในการวิจัย วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันทำนาย

ประสิทธิผลโรงเรยีนในระดับสูงมากได้ร้อยละ 83.10 (R2=.831)  

   อมรา อมรา โพธิ์ทอง (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาการพัฒนา

สถานศกึษาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ผลการศกึษาพบว่า 1) การพัฒนา

สถานศกึษาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ดา้นการเป็นบุคคลรอบรู้  

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านแบบแผนความคิด และด้านการคิด

เชงิระบบ 2) ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาสถานศกึษาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 

เมื่อจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ระดับการศกึษา ประสบการณ์การทำงาน และวิทยฐานะ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อจำแนกตามเพศและขนาด

สถานศกึษา ไม่พบความแตกต่างกัน 

   ฐิติ เรืองฤทธิ์ (2560, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศกึษามัธยมศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 17 ผลการศกึษาพบว่า 1) ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้สถานศึกษา 

จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและ 

รายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมแีบบแผนความคิด และด้านการรอบรู้แห่งตน ตามลำดับ 

2) การเปรียบเทียบความเปน็องค์การแห่งการเรียนรู้สถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัด

สำนักงาน เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 จำแนกตามเพศ และจำแนกตามระดับ

การศกึษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) การเปรียบเทียบความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรูข้องสถานศึกษามัธยมศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
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การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านการคิดเชิงระบบ และดา้น 

การมแีบบแผนความคิด 

  ราตร ีพาลาด (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31 ผลการศกึษาพบว่า 1) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม  

ด้านบุคคลมีความรอบรู้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วม และด้านการ

มีรูปแบบการคิด 2) การเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31 

พบว่าครูที่มตีำแหน่งและขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาปัจจัยที่มอีิทธิพล

ต่อการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ กรณีศกึษาโรงเรียนระดับมัธยมศกึษา 

ในจังหวัดพัทลุง ผลการศกึษาพบว่า 1) ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูโรงเรียนระดับ

มัธยมศกึษาในจังหวัดพัทลุงมีการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก  

2) ปัจจัยการบริหารองค์การและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีอทิธิพลต่อการรับรู้ 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษาในจังหวัดพัทลุง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   รุ่งรดศิ คงยั่งยืน (2561, หน้า 147) ได้ทำการศกึษาความสัมพันธ์ 

และอิทธิพลระหว่าง การแบ่งปันความรู ้บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรูแ้ละ

ความคิดสร้างสรรค์ของครู สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวง 

ศกึษาธิการ ผลการศกึษา พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง 

กับการแบ่งปันความรู้ (r=.727, p<.01) และมีความสัมพันธ์เชงิบวกในระดับปานกลาง 

กับองค์การแห่งการเรยีนรู้ (r=.689, p<.01) ในขณะเดียวกันบรรยากาศองค์การ 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับองค์การแห่งการเรยีนรู ้(r=.848, p<.01) 
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   สุภาศิณี สุขสำราญ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

องค์การแห่งการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 ผลการศกึษาพบว่า 1) องค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นบุคคลที่รอบรู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

2) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 31 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

มี 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ได้แก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะชีวติ

และอาชีพ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 31 โดยภาพรวม 

และรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .89 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มี

ความสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วม กับทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะการใชส้ารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .83 

   ชาญวุฒิ รำไพ (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาแนวทางการพัฒนา

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 

ผลการศกึษา พบว่า 1) องค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน 

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ลำดับแรก คือ ด้านรูปแบบทางความคิด รองลงมา คือ  

ด้านการคิดเชิงระบบ และด้านการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถส่วนตน ตามลำดับ  

2) ข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของโรงเรียนโดยภาพรวม ดา้นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถส่วนตน ดา้นรูปแบบ

ทางความคิด ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยข้าราชการครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูที่อยู่โรงเรยีนขนาดกลางและเล็ก 3) แนวทางการ

พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน 

สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนีก้่อใหเ้กิดองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ด้านรูปแบบทางความคิด ด้านการคิดเชิงระบบ และด้านการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถ 
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ส่วนตนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อันส่งผลใหโ้รงเรียน

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

   วรัชญ์ธารี ประกิ่ง (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาองค์การแห่งการ

เรียนรู้กับประสิทธิผลของสถานศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 4 ผลการศกึษาพบว่า 1) องค์การแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์การ

แห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก 

ไปหาน้อย ดังนี้ ดา้นวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรูข้องทีม ด้านแบบแผนทางความคิด 

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านความเชี่ยวชาญของบุคคล ตามลำดับ 2) ประสิทธิผล

ของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสทิธิผลของสถานศกึษาอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาสถานศกึษา ด้านความยดืหยุ่นในการบริหาร และด้านการพัฒนานักเรียน 

ให้มทีัศนคตใินทางบวก และด้านความสามารถในการผลตินักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนสูง ตามลำดับ 3) องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน  

มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   สุรัสวดี บุญติด (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษารูปแบบการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 12 ผลการศกึษา พบว่า 1) สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 12 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมาคือ การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) การเรียนรูร้่วมกัน

เป็นทีม (Team Learning) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) และการผลติงาน

อย่างสร้างสรรค์ (Creative Production) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) รูปแบบการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 12 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การสรา้งวิสัยทัศน์ร่วม 
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การปรับเปลี่ยนองค์การ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การเป็นบุคคลที่รอบรู้ และการผลิตงาน

อย่างสร้างสรรค์ 3) การตรวจสอบเพื่อรับรองรูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 12  

พบว่า รูปแบบมีความถูกต้อง ครอบคลุม เหมาะสม มคีวามเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 

   Jaafari & Soleimani (2012, pp. 2214-2218) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างบรรยากาศองค์การในโรงเรยีน ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ และการรับรู้

ความสามารถตนเองของครู ผลการศกึษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถตนเองของครูในทางบวก บรรยากาศองค์การ 

ในโรงเรยีนมีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในทางบวกอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่บรรยากาศองค์การในโรงเรยีนกับการรับรู้ความสามารถ

ตนเองไม่มีความสัมพันธ์กัน 

   Mohammadi & Youzbashi (2012, pp. 138-140) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเครียดในการทำงานของครูพลศกึษา ผลการศึกษา

พบว่า บรรยากาศองค์การที่ครูพลศกึษาปฏิบัติงานอยู่มีลักษณะที่แตกต่างกัน คอื 

โครงสรา้ง การให้รางวัล เพื่อนร่วมงาน กับความเครียดในงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง

บรรยากาศองค์การที่มีลักษณะต่างกัน เช่น การยอมรับความเสี่ยงในการบริหารงานและ

ความขัดแย้งที่มคีวามเครียดในงาน มาตรฐานขององค์การเป็นเชงิบวกระหว่างความเครียด 

ในงาน แสดงให้เห็นค่าสูงสุดของบรรยากาศองค์การที่สามารถนำไปทำนายความเครียด 

ในงานของครูพลศึกษา นอกจากนีย้ังพบว่า บรรยากาศองค์การสามารถควบคุม

ความเครียดในงานของครูพลศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริม 

และสนับสนุนใหม้ีกิจกรรมในการสร้างความผูกพันในสถานศกึษา เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

ความเครียดและความขัดแย้งที่มใีนงานทำให้ครูพลศึกษาเกิดความพึงพอใจในงาน 

ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพและส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการทำงาน 

และเพิ่มคุณภาพของงาน เพื่อสรา้งความสำเร็จของสถานศกึษาอย่างยั่งยืน 

   Balkar (2015, pp. 81-92) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การ พฤติกรรม 

เชงินวัตกรรม และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผูส้อน ของโรงเรียนในจังหวัดอานาดา 

ประเทศตุรกี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 
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จำนวน 398 คน ผลการศกึษาพบว่า 1) บรรยากาศองค์การมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง

นวัตกรรมของครูผู้สอน 2) บรรยากาศองค์การมีอทิธิผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ครูในด้านความยุติธรรม และด้านความเครียด 3) พฤติกรรมเชงินวัตกรรมมีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในด้านความเครียด 

   Waruwu (2015, pp. 142-147) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร บรรยากาศองค์การ และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดกูนุงสีโตลีเนีย ประเทศอนิโดนีเซีย  

ผลการศกึษาพบว่า 1) การรับรู้ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r=.6482) 2) บรรยากาศองค์การ

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมคีวามสัมพันธ์กันในระดับกลาง (r=.4920)  

3) การรับรู้ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กัน

ในระดับสูง (r=.7570) ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวทดสอบโดยใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และ df = 42 

   Daily, et al (2019, pp. 173-180) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า บรรยากาศ

องค์การในโรงเรยีนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระดับ 

มัธยมตอนต้นและตอนปลาย การจัดบรรยากาศองค์การที่เหมาะสม และการมอบหมาย

ภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับวัย

ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนความสุขในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนสูงขึ้น 

   Rivai, Gani & Murfat (2019, pp. 555-566) ได้ศึกษาอิทธิพลของ

วัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนมัธยมศกึษาของรัฐบาลภายในจังหวัดสุราเวสีตะวันตก 

ประเทศอนิโดนีเซีย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผูส้อนจำนวน 201 คน ผลการศกึษา

พบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การมอีิทธิพลทางบวกต่อแรงจูงใจและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของครู 2) บรรยากาศองค์การมอีิทธิพลทางลบต่อแรงจูงใจและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของคร ู3) แรงจูงใจมอีิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
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  2.2 งานวจิัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

   Egmir & Yoruk (2013, pp. 120-133) ได้ศึกษาทักษะการโค้ชของ

ผูบ้ริหารต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนใน

โรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดคูทาห์ยา ประเทศตุรกี จำนวน 175 คน ผลการศกึษาพบว่า 

1) ครูผูส้อนเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ ด้านการมี

วิสัยทัศน์ร่วมสูงกว่าเพศชายอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูผูส้อนเพศหญิง 

มีความคิดเห็นต่อทักษะการใช้โค้ชของผูบ้ริหารสูงกว่าเพศชายอย่ามีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 3) ครูผูส้อนที่มีความอาวุโสแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อทักษะการโค้ชของ

ผูบ้ริหารไม่แตกต่างกัน 4) ครูผูส้อนที่มคีวามอาวุโสแตกต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 5) ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี 

มีความเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ ดา้นการมีแบบแผนทางความคิดสูงกว่า

ครูผูส้อนทีม่ีวุฒกิารศกึษาสูงกว่าระดับปริญญาตร ี6) ทักษะการโค้ชของผูบ้ริหารมี

ความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งทดสอบโดยใช้ ไคสแควร์ (p=.01,  

df= 3420) 

   Erturk & Nartgun (2019, pp. 381) ได้ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดโบลูกลาง ประเทศตุรกี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย

ครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2018-2019 จำนวน 268 คน ผลการศกึษาพบว่า 1) ครูผูส้อน

มคีวามเห็นต่อโรงเรียนในฐานะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อ

จำแนกตามมิติ พบว่า มิติการเรียนรู้เป็นทีม มิติการรอบรู้แห่งตน มติิการมแีบบแผน 

ทางความคิด มติิการมวีิสัยทัศน์ร่วม และมิติการใช้ภาวะผูน้ำร่วมกัน อยู่ในระดับสูง  

2) ครูผูส้อนเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อโรงเรียนในฐานะเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ในมิติการเรียนรู้เป็นทีม มิติการมีแบบแผนทางความคิด มิติการมีวสิัยทัศน์ร่วม  

และมิติการใช้ภาวะผูน้ำร่วมกัน ไม่แตกต่างกัน 3) ครูผูส้อนเพศหญิงมีระดับความคิดเห็น

มิติการรอบรู้แห่งตนสูงกว่าเพศชาย 4) ครูผูส้อนที่ปฏิบัติหนา้ที่พิเศษที่แตกต่างกัน มีระดับ

ความคิดเห็นต่อโรงเรียนในฐานะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมติิการเรียนรูเ้ป็นทีม  

มิติการมีวสิัยทัศน์ร่วม มิติการมแีบบแผนทางความคิด มิติการมีวสิัยทัศน์ร่วม และมิติ 

การรอบรู้แห่งตน และมิติการใช้ภาวะผูน้ำร่วมกัน ไม่แตกต่างกัน 5) ครูผู้สอนที่ปฏิบัติ

หนา้ที่ในโรงเรียนที่มีจำนวนครูแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อโรงเรียนในฐานะ 
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เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมิตติ่าง ๆ ต่างกัน ยกเว้นมิติการใช้ภาวะผู้นำร่วมกัน 

ไม่แตกต่างกัน 

   Gil, Carrrillo & Fonseca-Pedrero (2019, pp. 21-31) ได้ศกึษารูปแบบ

องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศกึษา จำนวน 221 คน  

ในจังหวัดวาเลนเซีย  ประเทศสเปน ซึ่งผูว้ิจัยได้แบ่งมิติขององค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ของโรงเรียนออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ำทางการเรียนรู้ (Learning Leadership)  

2) โครงสรา้งการเรียนรู้ (Learning Structure) 3) โอกาสในการเรียนรู ้(Learning  

Opportunities) 4) วัฒนธรรมการเรยีนรู้ (learning culture) ผลการศกึษาพบว่า 1) ระดับ

ความคิดเห็นเมื่อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (X= 4.65) 

โครงสรา้งการเรียนรู้ (X= 4.64) ภาวะผูน้ำทางการเรยีนรู้ (X= 4.12) โอกาสในการเรียนรู้ 

(X= 3.71) 2) ภาวะผูน้ำทางการเรียนรู้กับโครงสร้างการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับสูง (r= .810) ภาวะผูน้ำทางการเรียนรู้กับโอกาสในการเรียนรูม้ีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับสูง (r= .694) ภาวะผูน้ำทางการเรียนรูก้ับวัฒนธรรมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับกลาง (r= .365) โครงสรา้งการเรยีนรู้กับโอกาสในการเรียนรูม้ีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับสูง (r= .620) โครงสร้างการเรียนรู้กับวัฒนธรรมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับกลาง (r= .453) โอกาสในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ในระดับต่ำ (r= .271) ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   Hesbol (2019, pp. 33-51) ได้ทำการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

รับรู้ความสามารถตนเองของผู้บริหารกับการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียน ผลการศกึษาพบว่า 1) การรับรู้ความสามารถตนเองของผูบ้ริหารกับการรับรู้ 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง (r= .584) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผูบ้ริหารที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองสูงจะสามารถ

โน้มนา้วใหบุ้คลากรในโรงเรียนของตนปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพซึ่งจะเป็นส่วน

สำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้ 

   Sahin & Cemaloglu (2015, pp. 2912-2919) ได้ทำการศกึษาปัจจัย 

ทีส่ามารถสนับสนุนและขัดขวางการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศกึษา 

ในประเทศตุรกี โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 16 คน และครูผูส้อน จำนวน  

12 คน จาก 4 โรงเรียน ผลการศกึษาพบว่า ปัจจัยที่สามารถสนับสนุนและขัดขวางการเป็น 
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องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่ โครงสร้างองค์การภายในโรงเรียน  

และวัฒนธรรมของโรงเรียน 

   Shalihin (2018, pp. 92-103) ได้ทำการศกึษาปัจจัยความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความ 

พึงพอใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมอืงเก็นดารี 

ประเทศอนิโดนีเซีย ผลการศกึษาพบว่า 1) ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้มีอทิธิพล

ทางบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของครูอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 3) บรรยากาศองค์การมอีิทธิพลทางบวก 

ต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) บรรยากาศองค์การมอีิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอทิธิพลทางบวกต่อความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 6) แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมอีิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 7) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8) บรรยากาศองค์การมี

อิทธิพลทางบวกต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศทำให้ผู้วิจัยทราบว่าระดับบรรยากาศองค์การจากงานวิจัยของนักการศกึษา

ส่วนมาก พบว่าระดับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยบรรยากาศองค์การที่ดีจะส่งผล

ให้บุคลากรในองค์การทำงานได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดเีหมาะสมต่อการ

ทำงาน ได้แก่ การมผีูบ้ังคับบัญชาที่ด ีการที่สมาชิกในองค์การมขีวัญและกำลังใจในการ

ทำงานดี รวมทั้งการที่องค์การมสีภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคมและทางจิตใจดี 

เพียงพอจะเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีได้ และเมื่อบรรยากาศองค์การดีก็จะมีส่วนช่วย

ให้องค์การมีความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ ซึ่งจะทำให้องค์การนัน้สามารถปรับตัว 

และอยู่รอดในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะบุคลาการในองค์การมกีารเรียนรู้ 

อย่างต่อเนือ่งและพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลาและนำไปสู่การประสบ 

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ จากแนวคิดที่นักการศกึษาและนักวิจัยได้เสนอ 
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แนวทางในการสร้างสรรค์ใหเ้กิดองค์การแห่งการเรียนรู้ จงึทำให้ผูว้ิจัยมีความสนใจ 

ที่จะศกึษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

บรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนมใหเ้ป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 
 

 การวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม เป็นการวิจัย

ความสัมพันธ์ ซึ่งผูว้ิจัยได้แบ่งขัน้ตอนในการดำเนนิการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

    2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

    2.2 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม 

ตอนที่ 1 บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครพนม 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร (Population) 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ปีการศกึษา 2564  จำนวนทั้งสิน้  
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1,712 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 92 คน และครูผูส้อน จำนวน 1,620 คน

จากทั้งหมด 51 โรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน ได้ดังนี้ 
    1.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรยีน 

จำนวน 41 คน และครูผู้สอน จำนวน 608 คน รวม 649 คน 

    1.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง 9 โรงเรียน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 

จำนวน 22 คน และครูผูส้อน จำนวน 426 คน รวม 448 คน 

    1.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 29 คน และครูผูส้อน จำนวน 586 คน รวม 615 คน 

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ปีการศกึษา 2564  

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ

จำนวน 314 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 325 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 65 คน และครูผูส้อน จำนวน 260 คน ซึ่งผู้วจิัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

     1.2.1 ผูว้ิจัยใชป้ระชากรจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม โดยกำหนดใหข้นาดโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) ใช้โรงเรียน

เป็นหน่วยการสุ่ม โดยกำหนดสัดส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 80 โรงเรียนขนาดกลาง

ร้อยละ 90 และโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 90 ได้แก่ โรงเรยีนขนาดเล็ก 29 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดกลาง 8 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน 

     1.2.2 ผูว้ิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 

      1.2.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 29 โรงเรียน การสุ่ม 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยเจาะจงผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  

และสุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 4 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน 

ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดเล็ก 145 คน 

      1.2.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 8 โรงเรียน การสุ่ม 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยเจาะจงผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  

สุ่มรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรยีนละ 1 คน และสุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 8 คน โดยใช้ 
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การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนละ 10 คน  

รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดกลาง 80 คน 

      1.2.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน การสุ่ม 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ  

1 คน สุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน และครูผูส้อน โรงเรียนละ 16 คน 

โดยใชก้ารสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 20 คน 

รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 100 คน 

   ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 65 คน และครูผู้สอน  

260 คน รวม 325 คน 

ตาราง 4 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนโรงเรียน 

            สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ที ่ โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

 โรงเรยีนขนาดเล็ก       

1 คำเตยอุปถัมภ์ 2 26 28 1 4 5 

2 บ้านผึง้วิทยาคม 1 27 28 1 4 5 

3 ศรบีัวบานวิทยาคม 2 23 25 1 4 5 

4 วังกระแสวิทยาคม 1 13 14 1 4 5 

5 กุตาไก้วทิยาคม 1 21 22 1 4 5 

6 ธรรมโฆษิตวทิยา 1 8 9 1 4 5 

7 โคกสว่างประชาสรรค์ 1 14 15 1 4 5 

8 มหาชัยวิทยาคม 1 16 17 1 4 5 

9 โพนแพงพทิยาคม 1 15 16 1 4 5 

10 กุดฉิมวิทยาคม 1 11 12 1 4 5 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ที ่ โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

11 วัดบึงเหล็ก ในพระบรม 

ราชานุเคราะห์ 

1 14 15 1 4 5 

12 นาถ่อนพัฒนา 2 23 25 1 4 5 

13 ดงดาวแจง้พัฒนศกึษา 1 16 17 1 4 5 

14 พระซองสามัคคีวิทยา 1 30 31 1 4 5 

15 หนองบ่อวิทยานุกูล 1 11 12 1 4 5 

16 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 13 14 1 4 5 

17 วังยางวิทยาคม 1 13 14 1 4 5 

18 หนองโพธิ์พิทยาคม 1 11 12 1 4 5 

19 ไชยบุรีวทิยาคม 2 18 20 1 4 5 

20 รามราชพิทยาคม 1 17 18 1 4 5 

21 ท่าจำปาวิทยา 1 11 12 1 4 5 

22 เชยีงยืนวิทยา 1 12 13 1 4 5 

23 สามผงวิทยาคม 1 14 15 1 4 5 

24 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 1 14 15 1 4 5 

25 นาเดื่อพิทยาคม 1 16 17 1 4 5 

26 บ้านข่าพิทยาคม 1 19 20 1 4 5 

27 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 11 12 1 4 5 

28 อุดมพัฒนศกึษา 1 18 19 1 4 5 

29 ค้อวิทยาคม 1 23 24 1 4 5 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ที ่ โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

 โรงเรยีนขนาดกลาง       

30 ปลาปากวิทยา 3 45 48 2 8 10 

31 อุ่มเหมา้ประชาสรรค์ 2 37 39 2 8 10 

32 นาแกพิทยาคม 3 49 52 2 8 10 

33 อุเทนพัฒนา 3 75 78 2 8 10 

34 พะทายพิทยาคม 2 30 32 2 8 10 

35 บ้านแพงพทิยาคม 3 55 58 2 8 10 

36 นาหว้าพิทยาคม  

(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 

2 50 52 2 8 10 

37 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 2 52 54 2 8 10 

 โรงเรยีนขนาดใหญ่       

38 ปิยะมหาราชาลัย 5 108 113 4 16 20 

39 นครพนมวิทยาคม 5 116 121 4 16 20 

40 ธาตุพนม 5 106 111 4 16 20 

41 เรณูนครวิทยานุกูล 5 89 94 4 16 20 

42 นาแกสามัคคีวทิยา 5 97 102 4 16 20 

 รวม 78 1,387 1,465 65 260 325 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูผู้สอน ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ Rensis Likert Method ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศ
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องค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

มีรายละเอียดดังนี้ 

     1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

      1.2 ครูผู้สอน 

     2. ขนาดของโรงเรียน 

      2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 

     3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

      3.2 10–20 ปี 

      3.3 มากกว่า 20 ปี 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จำนวน 6 ด้าน มลีักษณะ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556,  

หนา้ 121) โดยมีความหมายของระดับคะแนนดังนี้ 

     5 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนอยู่ในระดับมากที่สุด 

     4 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนอยู่ในระดับมาก 

     3 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนอยู่ในระดับปานกลาง 

     2 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนอยู่ในระดับน้อย 

     1 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จำนวน 5 ด้าน  
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มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 121) โดยมีความหมายของระดับคะแนนดังนี้ 

     5 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

     4 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

อยู่ในระดับมาก 

     3 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

อยู่ในระดับปานกลาง 

     2 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

อยู่ในระดับน้อย 

     1 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  2.2 วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

   ผูว้ิจัยดำเนินการและกำหนดขั้นตอนวธิีการสร้างและหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือตามลำดับ ดังนี้ 

    1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

บรรยากาศองค์การและความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูจ้ากทั้งในและต่างประเทศ  

เพื่อกำหนดนยิามศัพท์เฉพาะและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

    2. สร้างเครื่องมอืแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผล

ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

    3. นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไข 

    4. นำร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วไปหา

คุณภาพของเครื่องมอืโดยดำเนินการดังนี้ 

     4.1 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
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โดยนำแบบสอบถามไปใหผู้้เช่ียวชาญตรวจสอบ จำนวน 5 คน และหาดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of item objective congruence: IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

      4.1.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาเอก มีตำแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป และมีประสบการณ์

ด้านการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน ดังนี้ 

       4.1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์

ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

       4.1.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

      4.1.2 ศกึษานิเทศก์ ที่มวีิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ 

และสำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คือ 

       4.1.2.1 นายกิติศักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์ 

ชำนาญการพิเศษ และผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

      4.1.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการบริหาร

สถานศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมีวทิยฐานะ 

ไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน 

       4.1.3.1 นายเทอดไทย หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วังยางวิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

      4.1.4 ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี  

สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก และมีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญพิเศษ จำนวน 1 คน 

คือ 

       4.1.4.1 ดร.เศกสรร จันทะนาม ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

      นำผลการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคำนวณหาค่า IOC 

(Index of item objective congruence) พบว่า มคี่าระหว่าง .80-1.00 แสดงว่า แบบสอบถาม 
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ทั้งฉบับมีค่าดัชนสีอดคล้องระหว่างขอ้คำถามกับวัตถุประสงค์หรอืเนือ้หาอยู่ในระดับดี  

ผลปรากฏดังตาราง 47 

     4.2 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมา

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 

อีกครั้ง 

     4.3 ทำหนังสอืขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ วันที่ 5 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่ใบรับรอง 125/2564 ออกโดย

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย 

นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสกลนคร 

     4.4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try out)  

กับผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน  

จาก 12 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      4.4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน  

ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอน 4 คน รวมเป็น 20 คน 

      4.4.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรยีนละ  

5 คน ซึ่งเป็นผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน รวมเป็น 20 คน 

      4.4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ  

5 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูผูส้อน 4 คน รวม 20 คน รวมกลุ่มผูบ้ริหาร

จำนวน 12 คน และครูผูส้อน 48 คน 

     4.5 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชม้าคำนวณหาค่าอำนาจจำแนก

รายข้อโดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา  

(α – Coefficient) ต่ำกว่า .23 ออกไป แล้วนำคำถามที่ใช้ได้ มาหาค่าความเชื่อมั่น

(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s α – Coefficient) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 117) ซึ่งผลการวิเคราะห์ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากการทดลองใชเ้ครื่องมอื 

ปรากฏดังนี้ 



110 

      4.5.1 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ มคี่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .447-.862 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .958 

       4.5.1.1 การสนับสนุน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.702-.835 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .910 

       4.5.1.2 การให้รางวัล มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.447-.749 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .818 

       4.5.1.3 ความผูกพัน มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.565-.790 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .870 

       4.5.1.4 โครงสรา้งองค์การ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

.720-.862 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .915 

       4.5.1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .645-.794 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .880 

       4.5.1.6 ความรับผดิชอบ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

.575-.636 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .808 

      4.5.2 แบบสอบถามความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .438-.820 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .957 

       4.5.2.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้มคี่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง .438-.695 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .790 

       4.5.2.2 การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .741-.800 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .906 

       4.5.2.3 การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .653-.820 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .880 

       4.5.2.4 การมรีูปแบบทางความคิด มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง .639-.768 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .878 

       4.5.2.5 การคิดเชิงระบบ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

.670-.765 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .880 

     4.6 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 325 คน และได้ดำเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้ 

   3.1 ผูว้ิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ให้ออกหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

   3.2 ผูว้ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชีแ้จงวัตถุประสงค์ในการวิจัยใหท้ราบ 

และขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากตอบแบบสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง

และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้มาตรวจสอบคะแนนเป็นรายข้อ 

ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

   4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อที่ 4.2 มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

 5. สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตดิังนี้ 

   5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

    5.1.1 รอ้ยละ (Percentage) 

    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    5.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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   5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    5.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation)  

ของเพียร์สัน (Pearson) 

    5.2.2 ค่าเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s α – Coefficient) (บุญชม ศรสีะอาด, 

2556, หนา้ 117) 

   5.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

    5.3.1 การทดสอบสมมตฐิานที่ 1 “บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สำหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 121) 

     ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน  

อยู่ในระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน  

อยู่ในระดับปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

อยู่ในระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    5.3.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม” ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean)  

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับเกณฑ์การแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 121) 
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     ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    5.3.3 การทดสอบสมมตฐิานที่ 3 “บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน” จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ 

การวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรียนและ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One-Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) 

หรอืใช้วิธี LSD. ตามความเหมาะสม 

    5.3.4 การทดสอบสมมตฐิานที่ 4 “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน” จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน 

ใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s 

Method) หรอืใช้วธิี LSD. ตามความเหมาะสม 

    5.3.5 การทดสอบสมมตฐิานที่ 5 “บรรยากาศองค์การกับความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก” 
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ใช้สถิตสิหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

สำหรับเกณฑ์การแปลความหมายความสัมพันธ์ เป็นดังนี้ (บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 2553, 

หนา้ 376) 

     ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง

ตรงกันข้ามกัน คอื ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

     ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรง

เดียวกัน คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า X ลด Y จะลด 

     ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

     ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงกันข้ามมีความสัมพันธ์กันมาก 

     ถ้า r มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ในเชิงเส้นตรง 

     ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

      การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) 

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพันธ์กัน 

ในทิศทางตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรสอง 

ตัวแปรไม่มคีวามสัมพันธ์กันหลังจากนั้นจึงจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ 

ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามเกณฑ์ ต่อไปนี ้ 

(บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 2553, หนา้ 377) 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .91-1.00 แสดงว่า

บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .71-.90 แสดงว่า

บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .31-.70 แสดงว่า

บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .01-.30 แสดงว่า

บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 
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      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ .00 แสดงว่าบรรยากาศ

องค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง 

    5.3.6 การทดสอบสมมตฐิานที่ 6 “บรรยากาศองค์การ อย่างน้อย  

1 ด้าน ที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม” ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม 

 ผูว้ิจัยดำเนินการ โดยการคัดเลือกตัวแปรบรรยากาศองค์การที่มอีำนาจ

พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม โดยรวม ซึ่งผูว้ิจัยจะนำบรรยากาศองค์การด้านนั้น ๆ  

มาสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก  

มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการสอน 

ในสาขาวิชาการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 3 คน ดังนี้ 
   1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ และครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านการศกึษา หรือศกึษานิเทศก์ ที่มีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่า

ชำนาญการพิเศษ และสำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน ดังนี้ 
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   2.1 ดร.ระภพีรรณ รอ้ยพิลา ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศกึษา 

(นักวิชาการศกึษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ 

   2.2 นายกิตศิักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

  3. ผูอ้ำนวยการโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่า 

ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คน 

   3.1 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนธาตุพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   3.2 ดร.อิทธิพล พลเหีย้มหาญ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   3.3 นายเทอดไทย หอมสมบัติ ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนวังยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

  4. ครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี สำเร็จ

การศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญพิเศษ จำนวน 2 คน 

ดังนี้ 

   4.1 ดร.เศกสรร จันทะนาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาแกสามัคคี

วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   4.2 นางสาวรัศม ีเจริญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะ 

มหาราชาลัย สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

 เมื่อทำการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญครบ 10 คน ผูว้ิจัยจะนำข้อเสนอแนะของ

ผูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ต่อไป 



117 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ผูว้ิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับ ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   3.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

  4. แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัย 

ได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  n  แทน จำนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

  X   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  %  แทน ร้อยละ (Percentage) 

  t  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t – distribution) 

  F  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F – distribution) 

  α  แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

  *  แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  X  แทน บรรยากาศองค์การ 

  X1  แทน การสนับสนุน 

  X2  แทน การให้รางวัล 

  X3  แทน ความผูกพัน 

  X4  แทน โครงสรา้งองค์การ 

  X5  แทน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  X6  แทน ความรับผดิชอบ 

  Y  แทน ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

  Y1  แทน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  Y2  แทน การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 

  Y3  แทน การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 

  Y4  แทน การมรีูปแบบทางความคิด 

  Y5  แทน การคิดเชิงระบบ 

  SS  แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

  MS แทน คะแนนเฉลี่ยยกกำลังสอง 

  df  แทน ช้ันแห่งความอิสระ 

  rxy แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพ 

      ในอำนาจพยากรณ์ 

  a  แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  B  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.b แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

      ตัวแปรพยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

  Y′  แทน ค่าสมการของตัวแปรเกณฑ์ (ความเป็นองค์การ 

      แห่งการเรียนรู้) อันเนื่องมาจากตัวแปรพยากรณ์  

      (บรรยากาศองค์การ) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน  

325 ฉบับ จากโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์

จำนวน 325 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นได้ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน 

ที่กำหนดไว้ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายการวิเคราะห์ตามลำดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไป 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย ดังนี้ 

   2.1 วิเคราะห์ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

   2.2 วิเคราะห์ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย ( X )  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ที่มีต่อ

บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test 

ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกัน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) กรณี 

พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิีของ LSD.  

ตามความเหมาะสม 

   2.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มตี่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ 

การวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ ทำการ
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เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) 

หรอืใช้วธิี LSD. ตามความเหมาะสม 

   2.5 หาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

   2.6 หาอำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

  3. หาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

            ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

n ร้อยละ 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   ครูผูส้อน 

 

65 

260 

 

20.00 

80.00 

 รวม 325 100.00 

2 ขนาดโรงเรยีน 

   โรงเรียนขนาดเล็ก 

   โรงเรียนขนาดกลาง 

   โรงเรียนขนาดใหญ่ 

 

145 

80 

100 

 

44.61 

24.61 

30.78 

 รวม 325 100.00 

3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   น้อยกว่า 10 ปี 

   10-20 ปี 

   มากกว่า 20 ปี 

 

177 

83 

65 

 

54.46 

25.54 

20.00 

 รวม 325 100.00 

 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 65 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ครูผู้สอน จำนวน 260 คิดเป็นร้อยละ 80.00 

  กลุ่มตัวอย่างเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน

โดยจำแนกได้เป็น โรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.61 โรงเรียน 

ขนาดกลาง จำนวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.61 และโรงเรยีนขนาดใหญ่ จำนวน 100 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 30.78 

  กลุ่มตัวอย่างเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน โดยจำแนกได้เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน  

177 คน คิดเป็นร้อยละ 54.46 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี จำนวน 83 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 25.54 และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จำนวน 65 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 
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  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

   2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “บรรยากาศ

องค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 

ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังตาราง 6-12 

ตาราง 6 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

            โดยรวมและรายด้าน 

บรรยากาศองค์การ 
ค่าสถิต ิ(n=325) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X  S.D. 

1. การสนับสนุน (X1) 4.34 .53 มาก 2 

2. การให้รางวัล (X2) 4.27 .52 มาก 5 

3. ความผูกพัน (X3) 4.30 .47 มาก 3 

4. โครงสร้างองค์การ (X4) 4.17 .56 มาก 6 

5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) 4.28 .51 มาก 4 

6. ความรับผดิชอบ (X6) 4.41 .44 มาก 1 

รวม  4.30 .41 มาก  

 จากตาราง 6 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.30) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ความรับผิดชอบ  

(X=4.41) การสนับสนุน (X=4.34) และความผูกพัน (X=4.30) ตามลำดับ 
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ตาราง 7 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

            ด้านการสนับสนุน (X1) โดยรวม และรายข้อ 

บรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุน (X1) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. ครูผูส้อนได้รับการอำนวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงาน 

4.27 .62 มาก 4 

2. ครูผูส้อนได้รับการช่วยเหลอืจากผูบ้ริหาร

และเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน 

4.36 .60 มาก 3 

3.  ผูบ้ริหารให้โอกาสครูผูส้อนได้พูดคุยหรือ

ร้องขอสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จ 

ผลตามเป้าหมาย 

4.39 .66 มาก 2 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูผูส้อนเข้าร่วม 

การอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนา

ทักษะและความรูค้วามสามารถ 

4.50 .61 มาก 1 

5. ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับครูผูส้อน

มากกว่างานที่ปฏิบัติ 

4.18 .73 มาก 5 

รวม 4.34 .53 มาก  

 จากตาราง 7 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ด้านการสนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ

และความรูค้วามสามารถ (X=4.50) ผูบ้ริหารให้โอกาสครูผู้สอนได้พูดคุยหรือร้องขอ 

สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จผลตามเป้าหมาย (X=4.39) และครูผูส้อนได้รับ 

การช่วยเหลอืจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน (X=4.36) ตามลำดับ 
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ตาราง 8 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

            ด้านการให้รางวัล (X2) โดยรวม และรายข้อ 

บรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัล (X2) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. ครูผูส้อนได้รับความดคีวามชอบ 

ตามผลการปฏิบัติงาน 

4.14 .71 มาก 4 

2. ผูบ้ริหารได้พิจารณาความดีความชอบ

อย่างเหมาะสมยุติธรรม และโปร่งใส 

4.13 ,71 มาก 5 

3. เมื่อครูผูส้อนมีผลปฏิบัติงานดีจะได้รับ

การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

4.38 .59 มาก 1 

4. ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานดีจะได้รับคำชมเชย

มากกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

4.36 .66 มาก 2 

5. ครูผูส้อนที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับโอกาส

และความเจรญิก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 

4.34 .61 มาก 3 

รวม 4.27 .53 มาก  

 จากตาราง 8 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ด้านการให้รางวัล อยู่ในระดับมาก ( X=4.27) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ เมื่อครูผูส้อนมผีล

ปฏิบัติงานดีจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (X=4.38) ครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานดีจะได้

รับคำชมเชยมากกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ (X=4.36) และครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับ

โอกาสและความเจรญิก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน (X=4.34) ตามลำดับ 
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ตาราง 9 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

            ด้านความผูกพัน (X3) โดยรวม และรายข้อ 

บรรยากาศองค์การ 

ด้านความผูกพัน (X3) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X  S.D. 

1. ครูผูส้อนมทีัศนคตทิี่ดตี่อโรงเรียน 

และผูบ้ริหาร 

4.30 .65 มาก 3 

2. ครูผูส้อนเห็นด้วยกับเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรยีน 

4.12 .66 มาก 5 

3. ครูผูส้อนรูส้ึกภาคภูมใิจที่ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งของโรงเรียน 

4.39 .61 มาก 2 

4. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้

ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ 

4.54 .55 มากที่สุด 1 

5. ครูผูส้อนรูส้ึกว่าเพื่อนร่วมงานปฏิบัติ

ต่อตนเปรียบเสมอืนเป็นคนในครอบครัว 

4.17 .59 มาก 4 

รวม 4.30 .47 มาก  

 จากตาราง 9 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ด้านความผูกพัน อยู่ในระดับมาก (X=4.30) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก

ที่สุด 1 ข้อ คือ ครูผู้สอนมคีวามมุ่งมั่นที่จะใช้ความรูค้วามสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ 

(X=4.54) ส่วนข้ออื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี ้ครูผูส้อนรูส้ึกภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน  

(X=4.39) ครูผูส้อนมีทัศนคติที่ดตี่อโรงเรียนและผูบ้ริหาร (X=4.30) และครูผูส้อนรู้สกึว่า

เพื่อนร่วมงานปฏิบัติต่อตนเปรียบเสมอืนเป็นคนในครอบครัว (X=4.17) ตามลำดับ 
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ตาราง 10 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

             ด้านโครงสร้างองค์การ (X4) โดยรวม และรายข้อ 

บรรยากาศองค์การ 

ด้านโครงสร้างองค์การ (X4) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. โรงเรียนได้จัดโครงสร้างที่เอื้อต่อการ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

4.22 .64 มาก 2 

2. โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการมอบหมาย

งานและความรับผดิชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ 

4.25 .63 มาก 1 

3. โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน

ที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม้ีความ

สะดวกและคล่องตัว 

4.07 .67 มาก 5 

4. โรงเรียนได้จัดโครงสรา้ง หนา้ที่ของงาน

ชัดเจนโดยคำนึงถึงความรู ้ความสามารถ

ของครูผู้สอน 

4.12 .68 มาก 4 

5. โรงเรียนได้จัดโครงสร้างองค์การที่มี

ความยดืหยุ่น เน้นการกระจายอำนาจ 

ในการตัดสินใจและการดำเนินงาน 

4.19 .66 มาก 3 

รวม 4.17 .56 มาก  

 จากตาราง 10 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับมาก (X=4.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ โรงเรียนได้จัด

โครงสร้างการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (X=4.25) 

โรงเรียนได้จัดโครงสร้างที่เอือ้ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (X=4.22)  

และโรงเรียนได้จัดโครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น เน้นการกระจายอำนาจในการ

ตัดสินใจและการดำเนินงาน (X=4.19) ตามลำดับ 
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ตาราง 11 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

             ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) โดยรวม และรายข้อ 

บรรยากาศองค์การ 

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการ

ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 

4.30 .57 มาก 1 

2. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูผู้สอนเป็นประจำ 

4.30 .66 มาก 4 

3. โรงเรียนมีการตดิตามและเสนอแนะให้มี

การปรับปรุงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของโรงเรียน 

4.30 .61 มาก 2 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนส่งผล

ให้ระบบการทำงานในโรงเรียนดีขึน้ 

4.30 .65 มาก 3 

5. โรงเรียนมีการปรับปรุงมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานเพื่อความสอดคล้องกับ

ทรัพยากรและเวลา 

4.19 .66 มาก 5 

รวม 4.28 .51 มาก  

 จากตาราง 11 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (X=4.28) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 

โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (X=4.30) โรงเรียนมกีาร

ติดตามและเสนอแนะให้มกีารปรับปรุงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน (X=4.30) 

และมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนส่งผลใหร้ะบบการทำงานในโรงเรยีนดีขึ้น  

(X=4.30) ตามลำดับ 
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ตาราง 12 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

             ด้านความรับผิดชอบ (X6) โดยรวม และรายข้อ 

บรรยากาศองค์การ 

ด้านความรับผดิชอบ (X6) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. ครูผูส้อนมคีวามมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับมอบหมายใหส้ำเร็จอยู่เสมอ 

4.50 .57 มาก 1 

2. ครูผูส้อนมีความรู้สกึที่ดตี่อบทบาทหนา้ที่ 

ที่ได้รับ 

4.37 .60 มาก 5 

3. ครูผูส้อนมอีิสระในการปฏิบัติงานของ

ตนเองตามกรอบของงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.39 .62 มาก 4 

4. ครูผู้สอนยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

4.40 .63 มาก 3 

5. ครูผูส้อนสามารถแก้ไขปัญหาจากการ

ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

4.40 .60 มาก 2 

รวม 4.41 .44 มาก  

 จากตาราง 12 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ด้านความรับผดิชอบ อยู่ในระดับมาก (X=4.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ครูผู้สอนมีความ

มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหส้ำเร็จอยู่เสมอ (X=4.50) ครูผูส้อนสามารถแก้ไข

ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง (X=4.40) และครูผู้สอนยอมรับความผดิพลาด 

ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน (X=4.40) 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “บรรยากาศ

องค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” 
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   2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” ใช้สถิติ

ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปล 

ความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ดังตาราง 13-18 

ตาราง 13 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อนโดยรวม 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้(Y) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X  S.D. 

1. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) 4.47 .44 มาก 1 

2. การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 4.33 .53 มาก 4 

3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) 4.38 .53 มาก 3 

4. การมีรูปแบบทางความคิด (Y4) 4.41 .47 มาก 2 

5. การคิดเชิงระบบ (Y5) 4.41 .47 มาก 2 

รวม 4.40 .41 มาก  

 จากตาราง 13 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.40) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้  

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (X=4.47) การมรีูปแบบทางความคิด, การคิดเชงิระบบ  

(X=4.41) และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X=4.38) ตามลำดับ 
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ตาราง 14 ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน ดา้นการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) โดยรวม และรายข้อ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. ครูผูส้อนพยามเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

เพื่อความก้าวหนา้และก้าวทันต่อเหตุการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง 

4.51 .57 มากที่สุด 1 

2. ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างวิสัยทัศน์ 

ของตนเองและโรงเรียนให้เป็นจรงิ 

4.44 .60 มาก 5 

3. ครูผูส้อนมกีารแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองใหก้้าว

ไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่กำหนดไว้ 

4.49 .60 มาก 2 

4. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ร่วมงานเพื่อใชพ้ัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4.44 .59 มาก 4 

5. ครูผูส้อนรับฟังขอ้เสนอแนะจากผู้บริหาร 

และเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและวสิัยทัศน์ 

ของโรงเรียน 

4.48 .54 มาก 3 

รวม 4.47 .44 มาก  

 จากตาราง 14 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X=4.47)  

เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ครูผูส้อนพยามเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

เพิ่มขึน้ เพื่อความก้าวหน้าและก้าวทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (X=4.51) ส่วนข้ออื่น ๆ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ดังนี้ ครูผูส้อนมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองใหก้้าว
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ไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่กำหนดไว้ (X=4.49) ครูผูส้อนรับฟังขอ้เสนอแนะจาก

ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

ของโรงเรียน (X=4.48) และครูผู้สอนมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อใช้ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (X=4.44) ตามลำดับ 

ตาราง 15 ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน ดา้นการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) โดยรวม และรายข้อ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนทุกระดับ 

มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของโรงเรียน 

4.39 .62 มาก 1 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมใหค้รูผู้สอน 

มีการแลกเปลี่ยนความรู ้แนวคิด วิสัยทัศน์ 

ของตนเองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทาง

เดียวกัน 

4.37 .59 มาก 2 

3. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

วิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถ

นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

4.34 .63 มาก 3 

4. ครูผู้สอนมีวสิัยทัศน์หรือเป้าหมาย 

การทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 

4.23 .70 มาก 5 

5. ครูผูส้อนมคีวามผูกพันและร่วมกันทำงาน

เพื่อองค์การ 

4.30 .70 มาก 4 

รวม 4.33 .53 มาก  

 จากตาราง 15 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ( X=4.33) เมื่อพจิารณารายข้อ
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พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก

ดังนี้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ของโรงเรียน (X=4.39) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ครูผู้สอนมกีารแลกเปลี่ยนความรู้ 

แนวคิด วิสัยทัศน์ของตนเองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน (X=4.37)  

และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิสัยทัศน์ เพื่อสรา้งความเข้าใจและสามารถ 

นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง (X=4.34) ตามลำดับ 

ตาราง 16 ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน ดา้นการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม (Y3) โดยรวม และรายข้อ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. โรงเรียนของท่านมกีารประชุมทีมงาน 

ก่อนการลงมอืปฏิบัติงานเสมอ 

4.45 .63 มาก 1 

2. โรงเรียนของท่านมกีารสนทนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ความคิดเห็นและยอมรับเหตุผล 

ของกันและกัน 

4.37 .67 มาก 4 

3. โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากร 

ได้ตัดสนิใจแก้ปัญหาหรือเสนอแนะแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4.38 .62 มาก 3 

4. ครูผู้สอนได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงาน 

หรอืโครงการต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการทำงาน

เป็นทีมและมีโครงสร้างทีมงานที่ชัดเจน 

4.39 .65 มาก 2 

5. ครูผูส้อนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 4.30 .63 มาก 5 

รวม 4.38 .53 มาก  

 จากตาราง 16 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ด้านการเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม อยู่ในระดับมาก (X=4.38)  
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เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ โรงเรียนของท่านมกีารประชุมทีมงานก่อนการลงมอื

ปฏิบัติงานเสมอ (X=4.45) ครูผู้สอนได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานหรอืโครงการต่าง ๆ 

ด้วยรูปแบบการทำงานเป็นทีมและมีโครงสรา้งทีมงานที่ชัดเจน (X=4.39) และโรงเรียน 

ของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน (X=4.38) ตามลำดับ 

ตาราง 17 ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน ดา้นการมรีูปแบบทางความคิด (Y4) โดยรวมและรายข้อ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ 

ด้านการมีรูปแบบทางความคิด (Y4) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. ครูผูส้อนไม่ยึดตดิกับรูปแบบ 

และกระบวนการทำงานแบบเดิม ๆ  

และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

4.39 .59 มาก 4 

2. ครูผู้สอนมองปัญหาในการทำงานไม่ใช่

อุปสรรค แต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

4.39 .55 มาก 3 

3. ครูผูส้อนคิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง 

ก่อนการตัดสินใจอยู่เสมอ 

4.42 .56 มาก 2 

4. ครูผู้สอนสามารถปรับแนวคิด วิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

และนโยบายของโรงเรียน 

4.38 .57 มาก 5 

5. ครูผูส้อนพร้อมรับข้อมูลใหม่ ๆ  

และแสวงหาประสบการณ์ เพื่อนำมา

พัฒนาตนเองและองค์การ 

4.48 .58 มาก 1 

รวม 4.41 .47 มาก  

 จากตาราง 17 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
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โรงเรียน และครูผูส้อน ด้านการมีรูปแบบทางความคิด อยู่ในระดับมาก (X=4.41)  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี ้ครูผูส้อนพร้อมรับข้อมูลใหม่ ๆ และแสวงหาประสบการณ์  

เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและองค์การ (X=4.48) ครูผูส้อนคิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง 

ก่อนการตัดสินใจอยู่เสมอ (X=4.42) และครูผูส้อนมองปัญหาในการทำงานไม่ใช่อุปสรรค 

แต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง (X=4.39) ตามลำดับ 

ตาราง 18 ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน ดา้นการคิดเชิงระบบ (Y5) โดยรวม และรายข้อ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการคิดเชิงระบบ (Y5) 

ค่าสถิติ 

(n=325) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X  S.D. 

1. ครูผูส้อนตระหนักดีว่า งานทุกฝ่ายนั้นต่าง 

มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงาน

ในโรงเรยีนใหม้ีประสิทธิภาพ 

4.46 .54 มาก 2 

2. ครูผู้สอนนำปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในการ

ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดกีว่า 

เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพ 

4.50 .59 มาก 1 

3. ครูผูส้อนปฏิบัติงานอย่างมีขัน้ตอน และมี 

การจัดลำดับแรกความสำคัญอย่างเป็นระบบ 

4.37 .59 มาก 3 

4. ครูผู้สอนแก้ปัญหาการทำงานในลักษณะ 

มองภาพรวมและแก้ไขอย่างเป็นระบบ มากกว่า 

ที่จะแก้ปัญหาเป็นจุด ๆ ไป 

4.35 .57 มาก 5 

5. ครูผูส้อนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ 

4.37 .59 มาก 4 

รวม 4.41 .47 มาก  

 จากตาราง 18 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
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โรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นการคิดเชิงระบบ อยู่ในระดับมาก (X=4.41) เมื่อพจิารณา 

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

3 ลำดับแรก ดังนี้ครูผูส้อนนำปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาวเิคราะห์แล้ว

หาทางเลือกที่ดกีว่าเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ (X=4.50) ครูผูส้อน

ตระหนักดีว่า งานทุกฝ่ายนั้นต่างมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ (X=4.46) และครูผู้สอนปฏิบัติงานอย่างมขีั้นตอน และมีการ

จัดลำดับแรกความสำคัญอย่างเป็นระบบ (X=4.37) ตามลำดับ 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” 

   2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 บางส่วนที่ว่า 

“บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน” จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent 

Samples) ส่วนขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการ

ของ Scheffe (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิีของ LSD. ตามความเหมาะสม ปรากฏผล 

การวิเคราะห์ดังตาราง 19-23 

ตาราง 19 การเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 

              ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

บรรยากาศองค์การ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(n=65) 

ครูผูส้อน 

(n=260) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. การสนับสนุน (X1) 4.80 .35 4.23 .51 10.801** .000 

2. การให้รางวัล (X2) 4.65 .30 4.17 .53 9.562** .000 

3. ความผูกพัน (X3) 4.31 .44 4.30 .48 .141 .888 

4. โครงสร้างองค์การ (X4) 4.58 .45 4.06 .53 7.28** .000 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

บรรยากาศองค์การ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(n=65) 

ครูผูส้อน 

(n=260) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

5. มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (X5) 

4.62 .29 4.19 .52 8.794** .000 

6. ความรับผดิชอบ (X6) 4.41 .39 4.41 .46 .014 .989 

รวม 4.56 .21 4.23 .42 8.795** .000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01; t323=2.59) 

 จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สำหรับรายด้านพบว่า  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่  

การสนับสนุน การให้รางวัล โครงสร้างองค์การ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหาร

มีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

ตาราง 20 การเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

บรรยากาศองค์การ  
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การสนับสนุน (X1) 

ระหว่างกลุ่ม 2.62 2 1.31 4.769** .009 

ภายในกลุ่ม 88.50 322 .28 

รวม 91.12 324  

2. การให้รางวัล (X2) 

ระหว่างกลุ่ม 1.32 2 .66 2.409 .092 

ภายในกลุ่ม 88.02 322 .27 

รวม 89.34 324  
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ตาราง 20 (ต่อ) 

บรรยากาศองค์การ  
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

3. ความผูกพัน (X3) 

ระหว่างกลุ่ม 1.93 2 .97 4.438* .013 

ภายในกลุ่ม 70.11 322 .22 

รวม 72.04 324  

4. โครงสร้างองค์การ (X4) 

ระหว่างกลุ่ม 6.89 2 3.44 11.865** .000 

ภายในกลุ่ม 93.45 322 .29 

รวม 100.34 324  

5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(X5) 

ระหว่างกลุ่ม .47 2 .23 .890 .412 

ภายในกลุ่ม 84.33 322 .26 

รวม 84.80 324  

6. ความรับผดิชอบ (X6) 

ระหว่างกลุ่ม .14 2 .07 .360 .698 

ภายในกลุ่ม 63.28 322 .20 

รวม 63.42 324  

รวม (X) 

ระหว่างกลุ่ม 1.42 2 .71 4.230* .015 

ภายในกลุ่ม 53.87 322 .17 

รวม 55.29 324  

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α .05; F2,322=3.02) 

  **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01; F2,322=4.67) 

 จากตาราง 20 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า การสนับสนุน และโครงสร้างองค์การ  

มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความผูกพัน มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน จงึนำ

บรรยากาศองค์การโดยรวมและด้านที่มีค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มคีวามแตกต่างกันไปทำการ 
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ทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิี LSD. ตามความ

เหมาะสม ดังตาราง 21 

ตาราง 21 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน  

             เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน      

             และครูผูส้อน ที่ขนาดโรงเรยีนแตกต่างกัน 

บรรยากาศ

องค์การ  

ทดสอบ 

โดยวิธ ี

ขนาด

โรงเรียน 
X  

ขนาดโรงเรยีน 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

4.42 4.20 4.33 

การสนับสนุน (X1) 
Scheffe’s 

Method 

เล็ก 4.42 - .22* .09 

กลาง 4.20 - - -.13 

ใหญ่ 4.33 - - - 

ความผูกพัน (X3) LSD. 

 X  4.39 4.21 4.25 

เล็ก 4.39 - .18** .14* 

กลาง 4.21 - - -.04 

ใหญ่ 4.25 - - - 

โครงสรา้งองค์การ 

(X4) 

Scheffe’s 

Method 

 X  4.28 3.92 4.20 

เล็ก 4.28 - .36** .08 

กลาง 3.92 - - -.28** 

ใหญ่ 4.20 - - - 

รวม (X) 
Scheffe’s 

Method 

เล็ก 4.35 - .16* .05 

กลาง 4.19 - - -.11 

ใหญ่ 4.30 - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 21 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ บรรยากาศองค์การ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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 บรรยากาศองค์การโดยรวม ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s Method)  

พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น

มากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 การสนับสนุน ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s Method) พบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็น มากกว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 ความผูกพัน ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก มคีวามคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

 โครงสรา้งองค์การ ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s Method) พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่  

มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลาง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

บรรยากาศองค์การ (X) 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การสนับสนุน (X1) 

ระหว่างกลุ่ม 6.42 2 3.21 12.193** .000 

ภายในกลุ่ม 84.71 322 .26 

รวม 91.13 324  

2. การให้รางวัล (X2) 

ระหว่างกลุ่ม 6.51 2 3.26 12.653*

* 

.000 

ภายในกลุ่ม 82.83 322 .26 

รวม 89.34 324  
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ตาราง 22 (ต่อ) 

บรรยากาศองค์การ (X) 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

3. ความผูกพัน (X3) 

ระหว่างกลุ่ม 3.38 2 1.69 7.913** .000 

ภายในกลุ่ม 68.67 322 .21 

รวม 72.05 324  

4. โครงสร้างองค์การ 

(X4) 

ระหว่างกลุ่ม 6.10 2 3.05 10.415** .000 

ภายในกลุ่ม 94.24 322 .29 

รวม 100.34 324  

5. มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (X5) 

ระหว่างกลุ่ม 2.88 2 1.44 5.669** .004 

ภายในกลุ่ม 81.91 322 .25 

รวม 84.79 324  

6. ความรับผดิชอบ (X6) 

ระหว่างกลุ่ม .53 2 .26 1.351 .260 

ภายในกลุ่ม 62.90 322 .20 

รวม 63.43 324  

รวม (X) 

ระหว่างกลุ่ม 3.42 2 1.71 10.628** .000 

ภายในกลุ่ม 51.86 322 .16 

รวม 55.28 324  

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01; F2,322=4.67) 

 จากตาราง 22 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า การสนับสนุน 

การให้รางวัล ความผูกพัน โครงสรา้งองค์การ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความ

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน 

จงึนำบรรยากาศองค์การโดยรวมและด้านที่มีค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มคีวามแตกต่างกันไป 

ทำการทดสอบรายคู่ตาม วิธีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิี LSD.  

ตามความเหมาะสม ดังตาราง 23 
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ตาราง 23 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสงักัดสำนักงานเขตพืน้ที ่

              การศึกษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน 

             ทีม่ีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกตา่งกัน 

บรรยากาศ

องค์การ  

ทดสอบ 

โดยวธิ ี

ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 
X  

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

น้อยกว่า 

10 ป ี

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

4.24 4.58 4.34 

การสนับสนุน 

(X1) 
LSD. 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.24 - -.34** -.10 

10-20 ป ี 4.58 - - .24** 

มากกว่า 20 ป ี 4.34 - - - 

การให้รางวลั 

(X2) 
LSD. 

  4.15 4.48 4.33 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.15 - -.33** -.18* 

10-20 ป ี 4.48 - - .15 

มากกว่า 20 ป ี 4.33 - - - 

ความผูกพัน  

(X3) 

Scheffe’s 

Method 

 X  4.28 4.46 4.16 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.28 - -.18* .12 

10-20 ป ี 4.46 - - .30** 

มากกว่า 20 ป ี 4.16 - - - 

โครงสรา้ง

องค์การ (X4) 

Scheffe’s 

Method 

 X  4.10 4.40 4.07 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.10 - -.30** .03 

10-20 ป ี 4.40 - - .33** 

มากกว่า 20 ป ี 4.07 - - - 

มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน  

(X5) 

Scheffe’s 

Method 

 X  4.22 4.44 4.23 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.22 - -.22** -.01 

10-20 ป ี 4.44 - - .21* 

มากกว่า 20 ป ี 4.23 - - - 

รวม  

(X) 

Scheffe’s 

Method 

 X  4.23 4.47 4.24 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.23 - -.24** -.01 

10-20 ป ี 4.47 - - .23** 

มากกว่า 20 ป ี 4.24 - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

**มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 
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 จากตาราง 23 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ บรรยากาศองค์การ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

  บรรยากาศองค์การโดยรวม ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s 

Method) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  การสนับสนุน ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 20 ปี  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  การให้รางวัล ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ .01 และผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี 

มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน 

  ความผูกพัน ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s Method) พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็น

มากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  โครงสรา้งองค์การ ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s Method) พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็น

มากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี 
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และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s Method 

พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความ

คิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 

10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3 บางส่วนที่ว่า 

“บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน” 

   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 บางส่วนที่ว่า  

“ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน” จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด 

Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ 

แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณี 

พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิีของ LSD. 

ตามความเหมาะสม ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตาราง 24-28 
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด   

              สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

(n=65) 

ครูผูส้อน 

(n=260) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

(Y1) 

4.51 .41 4.46 .45 .698 .485 

2. การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 4.50 .32 4.29 .56 4.069** .000 

3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) 4.67 .36 4.31 .54 6.434** .000 

4. การมีรูปแบบทางความคิด 

(Y4) 

4.37 .44 4.42 .47 -.869 .386 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Y5) 4.47 .37 4.39 .49 1.464 .146 

รวม 4.50 .31 4.37 .43 2.751** .007 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01; t323=2.59) 

 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง 

ตำแหน่ง พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน 
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

              โรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ (Y1) 

ระหว่างกลุ่ม .03 2 .01 .068 .934 

ภายในกลุ่ม 63.95 322 .20 

รวม 33.98 324  

2. การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม 2.18 2 1.09 4.004* .019 

ภายในกลุ่ม 87.54 322 .27 

รวม 89.72 324  

3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

(Y3) 

ระหว่างกลุ่ม .40 2 .20 .707 .494 

ภายในกลุ่ม 91.09 322 .28 

รวม 91.49 324  

4. การมีรูปแบบทางความคิด 

(Y4) 

ระหว่างกลุ่ม .09 2 .05 .208 .813 

ภายในกลุ่ม 70.27 322 .22 

รวม 70.36 324  

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Y5) 

ระหว่างกลุ่ม .10 2 .05 .225 .798 

ภายในกลุ่ม 70.67 322 .22 

รวม 70.77 324  

รวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม .07 2 .03 .203 .816 

ภายในกลุ่ม 54.18 322 .17 

รวม 54.25 324  

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α .05; F2,322=3.02) 

 จากตาราง 25 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็น 

รายด้านแล้ว พบว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน จงึนำด้านที่มคี่าเฉลี่ยรายคู่ที่มีความ

แตกต่างกันไปทำการทดสอบรายคู่ตาม วธิีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิี 

LSD. ตามความเหมาะสม ดังตาราง 27 

ตาราง 26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ทีข่นาดโรงเรยีนแตกต่างกัน 

ความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ 

ทดสอบ

โดยวิธ ี

ขนาด

โรงเรียน 
X̅ 

ขนาดโรงเรยีน 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

4.39 4.37 4.21 

การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 

(Y2) 
LSD. 

เล็ก 4.39 - .02 .18** 

กลาง 4.37 - - .16* 

ใหญ่ 4.21 - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 26 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ที่ขนาดโรงเรยีนที่ปฏิบัติงาน 

แตกต่างกัน 

  การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน ทดสอบโดยใช้วธิี LSD. พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็น

มากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

              โรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ (Y) 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู ้(Y1) 

ระหว่างกลุ่ม 1.84 2 .92 4.770** .009 

ภายในกลุ่ม 62.14 322 .19 

รวม 63.98 324  

2. การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 

(Y2) 

ระหว่างกลุ่ม 7.23 2 3.62 14.116** .000 

ภายในกลุ่ม 82.48 322 .26 

รวม 89.71 324  

3. การเรียนรู้ร่วมกัน 

เป็นทีม (Y3) 

ระหว่างกลุ่ม 2.59 2 1.29 4.686** .010 

ภายในกลุ่ม 88.90 322 .28 

รวม 91.49 324  

4. การมีรูปแบบ 

ทางความคิด (Y4) 

ระหว่างกลุ่ม 2.42 2 1.21 5.741** .004 

ภายในกลุ่ม 67.94 322 .21 

รวม 70.36 324  

5. การคิดอย่างเป็นระบบ 

(Y5) 

ระหว่างกลุ่ม 1.19 2 .60 2.753 .065 

ภายในกลุ่ม 69.58 322 .22 

รวม 70.77 324  

รวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม 2.29 2 1.14 7.080** .001 

ภายในกลุ่ม 51.96 322 .16 

รวม 54.25 324  

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01; F2,322=4.67) 

 จากตาราง 27 พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแลว้ พบว่า การเป็นบุคคล 
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แห่งการเรียนรู้ การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการมรีูปแบบทาง

ความคิด มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการคิดเชิงระบบ  

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จงึนำความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มคีวามแตกต่างกันไปทำการทดสอบรายคู่ตาม วธิีการของ Scheffe  

(Scheffe’s Method) หรอืใช้วิธี LSD. ตามความเหมาะสม ดังตาราง 28 

ตาราง 28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็น 

               ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ (Y) 

ทดสอบ 

โดยวิธ ี

ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 

X̅ 

ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า 

10 ปี 

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ปี 

4.51 4.52 4.32 

การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ (Y1) 
LSD. 

น้อยกว่า 10 ปี 4.51 - -.01 .19** 

10-20 ป ี 4.52 - - .20** 

มากกว่า 20 ปี 4.32 - - - 

การมวีิสัยทัศน์

ร่วมกัน (Y2) 

Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.26 4.58 4.19 

น้อยกว่า 10 ปี 
4.26 - -

.32** 

.07 

10-20 ป ี 4.58 - - .39** 

มากกว่า 20 ปี 4.19 - - - 

การเรียนรูร้่วมกัน 

เป็นทีม (Y3) 
LSD. 

 X̅ 4.32 4.53 4.34 

น้อยกว่า 10 ปี 
4.32 - -

.21** 

-.02 

10-20 ป ี 4.53 - - .19* 

มากกว่า 20 ปี 4.34 - - - 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

ความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ (Y) 

ทดสอบ 

โดยวิธี 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏบิัตงิาน 

X̅ 

ประสบการณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

นอ้ยกว่า 

10 ปี 

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ปี 

4.40 4.53 4.28 

การมีรูปแบบทาง

ความคิด (Y4) 

Scheffe’s 

Method 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.40 - -.13 .12 

10-20 ป ี 4.53 - - .25** 

มากกว่า 20 ปี 4.28 - - - 

รวม (Y) 
Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.38 4.53 4.29 

นอ้ยกว่า 10 ปี 4.38 - -.15* .09 

10-20 ป ี 4.53 - - .24** 

มากกว่า 20 ปี 4.29 - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 28 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกัน 

  ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe  

(Scheffe’s Method) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี  อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

และครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรียน 
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และครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี  มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s Method) 

พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี  

มีความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 

20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวาม

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  การมรีูปแบบทางความคิด ทดสอบโดยวิธีของ Scheffe’s Method พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความคิดเห็น

มากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 บางส่วนที่ว่า  

“ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน” 

   2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่ว่า “บรรยากาศ 

องค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมคีวามสัมพันธ์กัน 

ทางบวก” โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s Product- 

Moment Correlation Coefficient) ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดังตาราง 29 



 

 

ตาราง 29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ตัวแปร X X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

X              

X1 .830**             

X2 .816** .699**            

X3 .784** .585** .489**           

X4 .887** .715** .658** .634**          

X5 .867** .596** .721** .575** .767**         

X6 .684** .411** .363** .584** .512** .555**        

Y .755** .585** .504** .628** .620** .649** .730**       

Y1 .523** .426** .293** .446** .380** .428** .623** .794**      

Y2 .766** .621** .561** .613** .651** .687** .615** .854** .617**     

Y3 .760** .630** .629** .532** .638** .696** .578** .825** .485** .732**    

Y4 .526** .349** .292** .514** .424** .427** .609** .843** .634** .568** .556**   

Y5 .556** .391** .289** .516** .474** .442** .647** .882** .649** .625** .637** .819**  

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 จากตาราง 29 พบว่า บรรยากาศองค์การ (X) กับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ (Y) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การโดยรวม (X)  

กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม (Y) มีความสัมพันธ์กันทางบวก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy=.755) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับปานกลางถึงระดับสูง (r=.684-.887) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายด้าน

ทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r=.794-.882) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรูร้ายด้าน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำถึงระดับสูง (r=.289-.730) 

ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ 

              แห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              นครพนม โดยรวม (Y) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม โดยรวม (Y) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

การสนับสนุน (X1) .585** ปานกลาง 

การให้รางวัล (X2) .504** ปานกลาง 

ความผูกพัน (X3) .628** ปานกลาง 

โครงสรา้งองค์การ (X4) .620** ปานกลาง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) .649** ปานกลาง 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม โดยรวม (Y) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

ความรับผดิชอบ (X6) .730** สูง 

โดยรวม (X) .755** สูง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 30 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม โดยรวม (Y) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy=.755) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื ความรับผดิชอบ (X6) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

(rx6y=.730) ดา้นที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื การให้รางวัล (X2) โดยมีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับปานกลาง (rx2y=.504) 

ตาราง 31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ 

             แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             นครพนม ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้(Y1) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

การสนับสนุน (X1) .426** ปานกลาง 

การให้รางวัล (X2) .293** ต่ำ 

ความผูกพัน (X3) .446** ปานกลาง 

โครงสรา้งองค์การ (X4) .380** ปานกลาง 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) .428** ปานกลาง 

ความรับผดิชอบ (X6) .623** ปานกลาง 

โดยรวม (X) .523** ปานกลาง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 31 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy1 =.523)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื ความรับผดิชอบ (X6) 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx6y1=.623) ดา้นที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด  

คือ การให้รางวัล (X2) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ (rx2y1=.293) 

ตาราง 32 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ 

              แห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              นครพนม ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ด้านการมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

การสนับสนุน (X1) .621** ปานกลาง 

การให้รางวัล (X2) .561** ปานกลาง 

ความผูกพัน (X3) .629** ปานกลาง 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ด้านการมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

โครงสรา้งองค์การ (X4) .613** ปานกลาง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(X5) 

.651** ปานกลาง 

ความรับผดิชอบ (X6) .687** ปานกลาง 

โดยรวม (X) .766** สูง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 32 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ดา้นการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) มีความสัมพันธ์กันทางบวก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy2 =.766)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ความรับผดิชอบ (X6) 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx5y2=.687) ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คือ 

การให้รางวัล (X2) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx2y2=.561) 
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ตาราง 33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ 

              แห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              นครพนม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

นครพนม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

การสนับสนุน (X1) .630** ปานกลาง 

การให้รางวัล (X2) .629** ปานกลาง 

ความผูกพัน (X3) .532** ปานกลาง 

โครงสรา้งองค์การ (X4) .638** ปานกลาง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) .696** ปานกลาง 

ความรับผดิชอบ (X6) .578** ปานกลาง 

โดยรวม (X) .760** สูง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 33 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy3 =.760) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx5y3=.696) ดา้นที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คือ  

ความผูกพัน (X3) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx3y3=.532) 
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ตาราง 34 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ 

              แห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              นครพนม ด้านการมรีูปแบบทางความคิด (Y4) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

นครพนม ด้านการมรีูปแบบทางความคิด (Y4) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

การสนับสนุน (X1) .349** ปานกลาง 

การให้รางวัล (X2) .292** ต่ำ 

ความผูกพัน (X3) .514** ปานกลาง 

โครงสรา้งองค์การ (X4) .424** ปานกลาง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) .427** ปานกลาง 

ความรับผดิชอบ (X6) .609** ปานกลาง 

โดยรวม (X) .526** ปานกลาง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 34 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความ 

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ด้านการมรีูปแบบทางความคิด (Y4) มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy4 =.526) เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื ความรับผดิชอบ (X6) โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx6y4=.609) ดา้นที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คือ  

การให้รางวัล (X2) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ (rx2y4=.292) 
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ตาราง 35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ 

              แห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              นครพนม ด้านการคิดเชิงระบบ (Y5) 

บรรยากาศองค์การ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

นครพนม ด้านการคิดเชงิระบบ (Y5) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

การสนับสนุน (X1) .391** ปานกลาง 

การให้รางวัล (X2) .289** ต่ำ 

ความผูกพัน (X3) .516** ปานกลาง 

โครงสรา้งองค์การ (X4) .474** ปานกลาง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) .442** ปานกลาง 

ความรับผดิชอบ (X6) .647** ปานกลาง 

โดยรวม (X) .556** ปานกลาง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 35 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ดา้นการคิดเชงิระบบ (Y5) มีความสัมพันธ์กันทางบวก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  

(rxy4 =.556) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื  

ความรับผดิชอบ (X6) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx6y5=.647) ดา้นที่มี

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื การให้รางวัล (X2) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 

(rx2y4=.289) 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่ว่า “บรรยากาศ

องค์การและความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก” 
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   2.6 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “บรรยากาศ

องค์การ อย่างน้อย 1 ด้าน ที่มอีำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม” ใช้สถิตกิารวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ปรากฏผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 36 

ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่มอีำนาจพยากรณ์ 

              ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู  

              โดยรวม (Y) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

ความรับผิดชอบ (X6) .730 .533 .532 .430 .039 .462 10.992** .000 

การสนับสนุน (X1) .794 .631 .629 .157 .033 .203 4.688** .000 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

(X5) 
.811 .657 .654 .159 .036 .199 4.390** .000 

ความผกูพัน (X3) .815 .665 .660 .107 .040 .123 2.689** .008 

R = .815   R2 = .665   Adjusted R2 = .660   a = .682   S.E.est = .23842 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 36 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ  

ความรับผดิชอบ (X6) การสนับสนุน (X1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) และความผูกพัน (X3) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ความรับผิดชอบ (X6) โดยมีค่า 

สัมประสทิธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .462 รองลงมา คอื การสนับสนุน (X1)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .203 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) มคี่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .199 และด้านความผูกพัน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .123 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน
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พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้รอ้ยละ 66.00 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .23842 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y′ = .682 + .430X6 + .157X1 + .159X5 + .107X3 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z′ = .462Z6 + .203Z1 + .199Z5 + .123Z3 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่มอีำนาจพยากรณ์ 

              ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

              ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

ความรับผิดชอบ (X6) .623 .388 .386 .542 .047 .539 11.615** .000 

การสนับสนุน (X1) .650 .423 .419 .171 .039 .204 4.400** .000 

R = .650   R2 = .423   Adjusted R2 = .419   a = 1.340   S.E.est = .33860 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 37 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า มีจำนวน 2 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ความรับผดิชอบ (X6) และการสนับสนุน (X1)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ความรับผิดชอบ (X6) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .539 รองลงมา คอื การสนับสนุน (X1) มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .204 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี ้สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) 

ได้รอ้ยละ 41.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± . 33860 
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   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y1
′ = 1.340 + .542X6 + .171X1 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z1
′ = .539Z6 + .204Z1    

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่มอีำนาจพยากรณ์ 

              ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

              ด้านการมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

(X5) 
.687 .472 .470 .328 .050 .319 6.562** .000 

ความรับผิดชอบ (X6) .742 .551 .548 .307 .054 .259 5.702** .000 

การสนับสนุน (X1) .778 .605 .601 .244 .046 .246 5.280** .000 

ความผูกพัน (X3) .783 .614 .609 .151 .055 .135 2.742** .006 

R = .783   R2 = .614   Adjusted R2 = .609   a = -.141   S.E.est = .32906 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 38 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) ความรับผดิชอบ (X6) การสนับสนุน 

(X1) และความผูกพัน (X3) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .319 รองลงมา คอื ความรับผิดชอบ 

(X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .259 การสนับสนุน (X1) มคี่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .246 และความผูกพัน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ ์
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ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .135  ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ดา้นการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2) ได้รอ้ยละ 60.90  

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .32906 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y2
′ = -.141 + .328X5 + .307X6 + .244X1 + .151X3 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z2
′ = .319Z5 + .259Z6 + .246Z1 + .135Z3 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่มอีำนาจพยากรณ์ 

              ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

              ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

(X5) 
.696 .485 .483 .395 .051 .381 7.807** .000 

การสนับสนุน (X1) .746 .557 .554 .305 .045 .304 6.837** .000 

ความรับผิดชอบ (X6) .772 .597 .593 .291 .052 .242 5.643** .000 

R = .772   R2 = .597   Adjusted R2 = .593   a = .081   S.E.est = .33909 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 39 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้าน 

ที่สามารถพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศกึษานครพนม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3) ได้อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) การสนับสนุน (X1) และความ

รับผิดชอบ (X6)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .381 รองลงมา คือ การสนับสนุน (X1)  
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มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .304 และความรับผิดชอบ (X6) มคี่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .242 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y3)  

ได้รอ้ยละ 59.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .33909 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y3
′ = .081 + .395X5 + .305X1 + .291X6  

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z3
′ = .381Z5 + .304Z1 + .242Z6  

ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่มอีำนาจพยากรณ์ 

              ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

              ด้านการมรีูปแบบทางความคิด (Y4) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

ความรับผดิชอบ (X6) .609 .371 .369 .493 .056 .469 8.880** .000 

ความผูกพัน (X3) .639 .409 .405 .238 .052 .240 4.558** .000 

R = .639   R2 = .409   Adjusted R2 = .405   a = 1.211   S.E.est = .35941 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 40 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า มีจำนวน 2 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ด้านการมรีูปแบบทางความคิด (Y4) ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ความรับผดิชอบ (X6) และความผูกพัน (X3)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ความรับผิดชอบ (X6) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .469 รองลงมา คือ ความผูกพัน (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .240 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน
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พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y4) ได้ร้อยละ 

40.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .35941 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y4
′ = 1.211 + .493X6 + .238X3  

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z4
′ = .469Z6 + .240Z3  

ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่มอีำนาจพยากรณ์ 

             ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

             ด้านการคิดเชิงระบบ (Y5) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b ß t Sig. 

ความรับผดิชอบ (X6) .647 .419 .417 .525 .055 .497 9.561** .000 

ความผูกพัน (X3) .669 .448 .445 .144 .057 .146 2.524* .012 

โครงสรา้งองค์การ (X4) .676 .457 .452 .107 .046 .127 2.328* .021 

R = .676   R2 = .457   Adjusted R2 = .452   a = 1.027   S.E.est = .34594 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 41 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า มีจำนวน 1 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ด้านการคิดเชงิระบบ (Y5) ได้อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ความรับผดิชอบ (X6) และม ี2 ด้านที่สามารถพยากรณ์  

ด้านการคิดเชิงระบบ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ได้แก่ ความผูกพัน (X3)  

และโครงสร้างองค์การ (X4)  
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  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ความรับผิดชอบ (X6) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .497 รองลงมา คือ ความผูกพัน (X3)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .146 และโครงสร้างองค์การ (X4)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .127 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y5)  

ได้รอ้ยละ 45.20 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± . 34594 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y5
′ = 1.027 + .525X6 + .144X3 + .107X4  

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z5
′ = .497Z6 + .146Z3 + .127Z4  

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “บรรยากาศ

องค์การ อย่างน้อย 1 ด้าน ที่มอีำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม” 

ตาราง 42 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ตัวแปรพยากรณ์ 
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) 

ความรับผิดชอบ (X6)       ต้องพัฒนา 

การสนับสนุน (X1)       ต้องพัฒนา 

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (X5) 
      

ต้องพัฒนา 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ 
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ความผูกพัน (X3)       ต้องพัฒนา 

โครงสรา้งองค์การ 

(X4) 
      

ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

การให้รางวัล (X2)       ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

 หมายถึง มีอำนาจพยากรณ์ 

 จากตาราง 42 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า มจีำนวน 4 ด้าน 

ที่สามารถพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนมโดยรวม (Y) ได้แก่ ความรับผดิชอบ (X4)  

การสนับสนุน (X1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) และความผูกพัน (X3) ผูว้ิจัยจึงนำ

บรรยากาศองค์การทั้ง 4 ด้าน ไปหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครพนมมีบรรยากาศองค์การทั้ง 4 ด้าน ใหสู้งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษานครพนม 

 ผูว้ิจัยนำบรรยากาศองค์การ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ การสนับสนุน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความผูกพัน ที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการ
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เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม โดยนำ

บรรยากาศองค์การทั้ง 4 ด้าน ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 คน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  ผูว้ิจัยกำหนดคุณลักษณะของผู้เช่ียวชาญไว้ ดังนี้ 

   1. นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก  

มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการสอน 

ในสาขาวิชาการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 3 คน ดังนี้ 

    1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ และครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ และครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   2. ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศกึษา หรอืศกึษานิเทศก์ ที่มวีิทยฐานะ 

ไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ และสำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน 

ดังนี้ 

    2.1 ดร.ระภพีรรณ รอ้ยพิลา ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศกึษา 

(นักวิชาการศกึษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศกึษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ 

    2.2 นายกิตศิักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   3. ผูอ้ำนวยการโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า

ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คน 



168 

    3.1 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียน

ธาตุพนม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

    3.2 ดร.อิทธิพล พลเหีย้มหาญ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

    3.3 นายเทอดไทย หอมสมบัติ ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวังยางวทิยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

   4. ครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี  

สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญพิเศษ  

จำนวน 2 คน ดังนี้ 

    4.1 ดร.เศกสรร จันทะนาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน 

นาแกสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

    4.2 นางสาวรัศม ีเจริญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะ 

มหาราชาลัย สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

  ผูว้ิจัยนำบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์แล้วนำไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน จากนั้นนำมาวิเคราะห์เนื้อหา 

เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การ ดังนี้ 

   1. ความรับผิดชอบ 

    ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การ ด้านความรับผิดชอบ อย่างไร” ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านได้ใหส้ัมภาษณ์ดังนี้ 

     “…สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริหารพัฒนาบรรยากาศในการ

ทำงานโดยการมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผดิชอบให้แก่บุคลากรตามความถนัด 

เหมาะสม และยุติธรรม โดยมีการนเิทศ กำกับติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…ควรกำหนดความรับผดิชอบแก่บุคลากรทุกคนตามบทบาท

หนา้ที่ที่รับผดิชอบ ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีระบบการนเิทศตดิตามผลและประเมินผล 

การดำเนินงาน เพื่อนำผลการประเมินเป็นแนวทางการดำเนนิงาน…” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2564) 
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     “…มีการกำหนดความรับผดิชอบของงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

โดยคำนึงว่าผูร้ับผิดชอบแต่ละงานต้องเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ สามารถพัฒนางาน 

และรักในงานนั้น ๆ มีฝ่ายที่ช่วยนิเทศติดตามงานแบบกัลยาณมติร แต่ละงานควรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน และมีการให้ขวัญกำลังใจผู้ที่มคีวาม

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม…” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมอบหมายหน้าที่ บทบาทการทำงาน 

ของบุคลากรในสังกัดให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง เน้นการกำหนด

โครงสรา้งขององค์การให้ชัดเจน โดยอ้างอิงขอ้กฎหมายในการจัดโครงสร้าง ผูบ้ริหาร 

ต้องกำหนดผลรางวัลและค่าตอบแทนให้ชัดเจน และเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม 

ให้กับทุกตำแหน่งในองค์การ มีการกำหนดการประเมินผลและการนเิทศอย่างสม่ำเสมอ

จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานนั้น ๆ…” 

(ระภพีรรณ รอ้ยพิลา, สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2564) 

     “…มอบหมายงานตามความถนัด ความสามารถ โดยส่งเสริม 

การทำงานเป็นทีม เพื่อไม่ใหบุ้คลากรคนใดคนหนึ่งรับภาระมากเกินไป และเปิดรับฟัง 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานและผูท้ี่เกี่ยวข้อง…” 

(กิติศักดิ์ โสตาภา, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 

     “…จัดคนให้ถูกกับงาน โดยคำนงึถึงความรู้ ความสามารถ  

มีการนเิทศตดิตาม อย่างสม่ำเสมอ และใหข้วัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน…” 

(ชัยนาท ศริินุมาศ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

     “…กำหนดโครงสรา้งของงาน หน้าที่ความรับผดิชอบให้ชัดเจน 

ตามความรู ้ความสามารถ และให้อำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของตนเอง…” 

(อิทธิพล พลเหีย้มหาญ, สัมภาษณ์, 2 พฤศจกิายน 2564) 

     “…ให้กำลังใจในการทำงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ…” 

(เทอดไทย หอมสมบัติ, สัมภาษณ์, 3 พฤศจกิายน 2564) 
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     “…กำหนดภาระงาน หนา้ที่ ความรับผดิชอบให้เหมาะสม โดยเน้น 

การทำงานเป็นทีม เพื่อใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มอบหมายงานตามความ

ถนัดและให้รางวัลตามความเหมาะสม…” 

(เศกศรร จันทะนาม, สัมภาษณ์, 5 พฤศจกิายน 2564) 

     “…มอบหมายงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล ใหง้าน 

ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงให้รางวัลและผลตอบแทนเหมาะสมและมีความยุติธรรม …” 

(รัศม ีเจรญิรัตน์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 

   2. การสนับสนุน 

    ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การ ด้านการสนับสนุน อย่างไร” ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านได้ให้สัมภาษณ์ดังนี้ 

     “…ผูบ้ริหารควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน 

อย่างมีความสุข ตามความถนัดและความตอ้งการ ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ 

นวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งเข้ารับการอบรม/สัมมนาอย่างสม่ำเสมอ

และต่อเนื่อง…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…ผูบ้ริหารควรใหทุ้กฝ่ายร่วมกันนำเสนอความตอ้งการในการรับ

การสนับสนุน เพื่อการพัฒนาแต่ละด้าน และพัฒนาผูเ้รียน การพจิารณาสนับสนุนมกีาร

วิเคราะห์ตามความจำเป็น และสนับสนุนตามลำดับความตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนา

ตามจุดเน้น และพัฒนางานทุกด้าน…” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2564) 

     “…ผูบ้ริหารควรสนับสนุนและวางแผนการทำงานร่วมกันกับ

ครูผูส้อน มีการสื่อสารกันมากขึ้น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความตอ้งการของแต่ละฝ่าย 

อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีตำแหน่ง 

ที่สูงขึน้…” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…ผูบ้ริหารจะต้องสนับสนุนทั้ง 4Ms ซึ่งได้แก่ 1) Man (บุคลากร) 

สนับสนุนบุคลากรให้มกีารพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ โดยส่งเสริม
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ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาอย่างอิสระ สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 2) Money 

(งบประมาณ) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเหมาะสม 

ตามความจำเป็น โดยมีการระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ 3) Materials (วัสดุ อุปกรณ์)  

สนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายของครูและบุคลากร 4) Management (การบริหารจัดการ) บริหารจัดการโดยใช้

คุณธรรมและโปร่งใส มโีครงสรา้งการบริหารงานที่ชัดเจน รวมถึงสนับสนุนกระบวนการ

ทำงานเป็นทีมในองค์การ และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในองค์การ…” 

(ระภพีรรณ รอ้ยพิลา, สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2564) 

     “…อำนวยสะดวกการทำงานใหแ้ก่บุคลากร ส่งเสริมด้าน

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาองค์ความรูใ้หก้ับบุคลากร โดยมีเป้าหมาย  

เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีนการสอน รวมถึงควรส่งเสริม 

ให้บุคลากรเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ…” 

(กิติศักดิ์ โสตาภา, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 

     “…ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้

ความสามารถตามความตอ้งการ โดยการเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา รวมถึงสนับสนุน

ด้านงบประมาณ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ 

และส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการสอน และพัฒนาวิชาชีพ…” 

(ชัยนาท ศริินุมาศ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

     “…ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสรมิให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ เช่น สนับสนุนให้ครูรับการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และด้านงบประมาณ …” 

(อิทธิพล พลเหีย้มหาญ, สัมภาษณ์, 2 พฤศจกิายน 2564) 

     “…สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพของผูเ้รียน สร้างขวัญกำลังใจ และบรรยากาศ

ที่ดใีนการทำงานโดยเน้นให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข…” 

(เทอดไทย หอมสมบัติ, สัมภาษณ์, 3 พฤศจกิายน 2564) 
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     “…สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพตามกรอบของ

งานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านงบประมาณ ขวัญกำลังใจ และวัสดุอุปกรณ์ …” 

(เศกศรร จันทะนาม, สัมภาษณ์, 5 พฤศจกิายน 2564) 

     “…ผูบ้ริหารตอ้งมบีทบาทสำคัญในการกระตุ้น ควบคุม อำนวย

ความสะดวก ให้คำปรึกษา และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รับฟังความคิดเห็น 

เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรแต่ละคนแสดงความสามารถกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

รวมถึงสรา้งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน …” 

(รัศม ีเจรญิรัตน์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 

   3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางในการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน อย่างไร” ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ใหส้ัมภาษณ์

ดังนี้ 

     “…ให้ผู้บริหารกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บุคลากร โดยยึดถือตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกระตุน้ให้เห็นคุณค่า  

และความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงาน…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…ควรร่วมกันกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐาน

การดำเนินงานขององค์การ ประสานการดำเนินงานตามมาตรฐาน ประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัด และรายงานผลการดำเนินงาน…” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2564) 

     “…มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานให้กับผูเ้กี่ยวข้อง ทั้งใน

ลักษณะคู่มือการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน  

มีการกำกับติดตามการทำงานให้เป็นมาตรฐาน เช่น การนเิทศ…” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…เปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนและบุคลากรได้ปรับปรุงงานอยู่เสมอ 

กำหนดแนวทางตามองค์ประกอบที่ตนเองได้รับผดิชอบโดยส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา

ตนเองอย่างสม่ำเสมอ กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรในองค์การอย่างชัดเจน 

ผูบ้ริหารควรกำหนดข้อตกลงกับบุคลากรทุกตำแหน่งในการพัฒนางาน เพื่อใหบ้รรลุตาม
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เป้าหมายของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รวมถึงมกีารนเิทศ กำกับ ตดิตาม ประเมินผล พัฒนา

งานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ …” 

(ระภพีรรณ รอ้ยพิลา, สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2564) 

     “…ร่วมกันประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน และมีการกำกับติดตาม

ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึน้…” 

(กิติศักดิ์ โสตาภา, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 

     “…จัดทำขอ้ตกลงระหว่างผู้บริหารและครูผูส้อน รวมถึงมกีาร

กำกับ ตดิตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ผ่านการนิเทศ 

ทั้งจากภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำผลการนเิทศมาพัฒนางานให้ผล 

การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น…” 

(ชัยนาท ศริินุมาศ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

     “…มีการวางแผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ และข้อตกลง 

ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและครูผู้สอน โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม 

มีการนเิทศการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระและกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง…” 

(อิทธิพล พลเหีย้มหาญ, สัมภาษณ์, 2 พฤศจกิายน 2564) 

     “…ตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการทำงาน กระตุน้ให้

ครูและบุคลากรขยันทำงาน ส่งเสริมให้บุคลากรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใส่ใจในสุขภาพจิต 

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน…” 

(เทอดไทย หอมสมบัติ, สัมภาษณ์, 3 พฤศจกิายน 2564) 

     “…มีการนเิทศ และประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

และหน้าที่ ความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ…” 

(เศกศรร จันทะนาม, สัมภาษณ์, 5 พฤศจกิายน 2564) 

     “…ผูบ้ริหารควรชีแ้จงขอบเขตและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการ

นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอ้มให้คำแนะนำ ให้การส่งเสริมและสนับสนุน

บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ…” 

(รัศม ีเจรญิรัตน์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 
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   4. ความผูกพัน 

    ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การ ด้านความผูกพัน อย่างไร” ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านได้ให้สัมภาษณ์ดังนี้ 

     “…ผูบ้ริหารควรสร้างความผูกพันต่อองค์การด้วยการสร้าง 

มนุษยสัมพันธ์ การมอบหมายงาน การสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการเป็นมิตร 

กัลยาณมติร เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และแบ่งปัน ช่วยเหลอืเกื้อกูลผูใ้ต้บังคับบัญชา ใหส้วัสดิการ

ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…ควรมีอัธยาศัยไมตรีระหว่างผูบ้ริหารและผูใ้ต้บังคับบัญชา  

และระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีการทักทายไต่ถามสารทุกข์และความก้าวหนา้ของบุคลากร  

จัดโอกาสพบปะในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดใีนองค์การ…” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2564) 

     “…ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้หน่วยงานมีเป้าหมาย และค่านิยมที่รับรู้

ร่วมกันเพื่อความผูกพันต่อองค์การ ทุกคนในหน่วยงานพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้การ

ทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลต่อความผูกพันขององค์การ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงาน 

มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมใิจ ผูกพันต่อกัน…” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

     “…เปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ในการดำเนินงานภายในโรงเรียน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้

เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ควรมกีารส่งเสริม พัฒนาประสบการณ์ในความสนใจ 

และอาชีพ สม่ำเสมอ ควรมีมาตรฐานความปลอดภัยในองค์การให้ชัดเจน สร้างความ

เชื่อมั่นและการยอมรับให้บุคลากรในองค์การทราบโดยเน้นการทำงานแบบครอบครัว 

เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความอบอุ่นและมีความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน …” 

(ระภพีรรณ รอ้ยพิลา, สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2564) 

     “…สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม โดยส่งเสริมให้สมาชิก 

ทุกคนมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ…” 

(กิติศักดิ์ โสตาภา, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 
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     “…สร้างบรรยากาศการทำงานแบบครอบครัว รวมถึงจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างครูและผูบ้ริหาร ให้ขวัญและกำลังใจในโอกาสต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของบุคลากรในโรงเรยีน เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด งานศพ  

งานบวช เป็นต้น…” 

(ชัยนาท ศริินุมาศ, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) 

     “…สร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ใช้คุณธรรม

ในการบริหารงานภายในองค์การ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชา …” 

(อิทธิพล พลเหีย้มหาญ, สัมภาษณ์, 2 พฤศจกิายน 2564) 

     “…เน้นบรรยากาศที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่อยู่ร่วมกัน

และทำกิจกรรมร่วมกัน การมบีรรยากาศที่เป็นมติรต่อกันจะทำใหบุ้คลากรทุกคนรู้สึก

อบอุ่น เกิดความรูส้ึกที่ดตี่อกันและกัน…” 

(เทอดไทย หอมสมบัติ, สัมภาษณ์, 3 พฤศจกิายน 2564) 

     “…ส่งเสริมบรรยากาศที่เอือ้ต่อการทำงาน และมีกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่ให้บุคลากรได้มคีวามสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญในงานสังคม 

ที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของครูและบุคลากรในโรงเรียน…” 

(เศกศรร จันทะนาม, สัมภาษณ์, 5 พฤศจกิายน 2564) 

     “…ผูบ้ริหารควรเน้นการสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคี 

ในองค์การ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น งานแต่งงาน งานศพของคนในครอบครัว…” 

(รัศม ีเจรญิรัตน์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจกิายน 2564) 
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ตาราง 43 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ดา้นความรับผดิชอบ  

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. มอบหมายงาน ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามความรู้

ความสามารถ ความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

          9 90 

2. มีการกำหนดการประเมินผล ตดิตาม และการนเิทศการ

ปฏิบัติงาน 

          5 50 

3. กำหนดโครงสร้างของงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบงาน 

แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

          4 40 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และรับฟังขอ้เสนอแนะ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน 

          2 20 

5. มีการให้รางวัล ผลตอบแทน และขวัญกำลังใจแก่ผูท้ี่มี 

ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม 

          7 70 

6. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยเน้น

กระบวนการทำงานเป็นทีมใหก้ับทุกตำแหน่งในองค์การ 

          2 20 

7. ใหอ้ำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างอสิระ           1 10 
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 จากคำสัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญข้างตน้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ด้านความรับผดิชอบ ดังนี้ 

  1. มอบหมายงาน ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามความรู้

ความสามารถความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

  2. มีการให้รางวัล ผลตอบแทน และขวัญกำลังใจแก่ผูท้ี่มีความรับผดิชอบ 

ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม 

  3. มีการกำหนดการประเมินผล ตดิตาม และการนเิทศการปฏิบัติงาน 

  4. กำหนดโครงสร้างของงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย 

อย่างชัดเจน 

  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิด 

การพัฒนางาน 

  6. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยเน้นกระบวนการ

ทำงานเป็นทีมให้กับทุกตำแหน่งในองค์การ 

  7. ให้อำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างอสิระ 
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ตาราง 44 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ดา้นการสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรวางแผน นำเสนอ หรอืร้องขอสิ่งต่าง ๆ  

ตามความตอ้งการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          4 40 

2. สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ครูผูส้อน

ปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุข 

          5 50 

3. สนับสนุนงบประมาณ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์           6 60 

4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการอบรม 

ประชุม สัมมนาต่าง ๆ 

          8 80 

5. ส่งเสริมใหค้รูผู้สอนมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ            5 50 

6. บริหารจัดการองค์การโดยใช้คุณธรรมและความโปร่งใส  

มีโครงสรา้งการบริหารงานที่ชัดเจน 

          1 10 

7. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนในองค์การมสี่วนร่วมกับกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในองค์การ และเน้นการทำงานเป็นทีม 

          1 10 

8.สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใหแ้ก่ครูผูส้อน           3 30 
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 จากคำสัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญข้างตน้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ด้านการสนับสนุน ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมใหค้รูผู้สอนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา

ต่าง ๆ 

  2. สนับสนุนงบประมาณ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ครูผูส้อนปฏิบัติงาน 

อย่างมีความสุข 

  4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ 

  5. เปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนได้พูดคุยหรอืร้องขอสิ่งต่าง ๆ ตามความตอ้งการ 

เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใหแ้ก่ครูผูส้อน 

  7. บริหารจัดการองค์การโดยใช้คุณธรรมและความโปร่งใส มโีครงสร้าง 

การบริหารงานที่ชัดเจน 

  8. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนในองค์การมสี่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในองค์การ และเนน้การทำงานเป็นทีม 
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ตาราง 45 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ดา้นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผนการ

ดำเนนิงาน แผนปฏิบัติการ และการกำหนดข้อตกลงในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูผูส้อน 

          6 60 

2. มีการนเิทศ ติดตาม รายงาน ประเมินผลและพัฒนาผลการ

ดำเนนิงาน อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ  

          9 90 

3. มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานให้กับผูเ้กี่ยวข้อง           1 10 

4. กระตุ้นให้บุคลากรเห็นคุณค่า และความสำคัญของมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

          1 10 

5. ตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการทำงาน กระตุน้ให้

ครูและบุคลากรขยันทำงาน 

          1 10 

6. ส่งเสริมใหบุ้คลากรช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ใส่ใจในสุขภาพจิต

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

          1 10 
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 จากคำสัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญข้างตน้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ด้านมาตรฐานการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. มีการนเิทศ ตดิตาม รายงาน ประเมินผลและพัฒนาผลการดำเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

  2. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผนการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการ และการกำหนดขอ้ตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผูบ้ริหาร 

และครูผูส้อน 

  3. มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานให้กับผูเ้กี่ยวข้อง 

  4. กระตุ้นให้บุคลากรเห็นคุณค่า และความสำคัญของมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 

  5. ตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการทำงาน กระตุน้ให้ครู 

และบุคลากรขยันทำงาน 

  6. ส่งเสริมใหบุ้คลากรช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ใส่ใจในสุขภาพจิต 

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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ตาราง 46 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ดา้นความผูกพัน 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่  

รวม 
 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. เสริมสร้างอัธยาศัยไมตร ีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหารและ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา และระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

          2 20 

2. ให้รางวัล และสร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ           2 20 

3. พบปะร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน

โรงเรียน เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานทำบุญ และงานวันเกิด 

          4 40 

4. ส่งเสริมให้โรงเรียนมเีป้าหมาย และค่านิยมที่รับรู้ร่วมกัน           2 20 

5. เปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิด

ความรัก ภาคภูมใิจ ผูกพันต่อกัน 

          6 60 

6. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมเอือ้ต่อการ

ปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์การ 

          4 40 

7. ส่งเสริมความสามัคคีในองค์การและร่วมกันทำงานเป็นทีม           6 60 

8. ใช้คุณธรรมในการบริหารงานภายในองค์การ           1 10 
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 จากคำสัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญข้างตน้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ด้านความผูกพัน ดังนี้ 

  1. เปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ

ดำเนนิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจ ผูกพันต่อกัน 

  2. ส่งเสริมความสามัคคีในองค์การและร่วมกันทำงานเป็นทีม 

  3. พบปะร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียน เช่น  

งานแต่งงาน งานศพ งานทำบุญ และงานวันเกิด 

  4. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน  

และมีมาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์การ 

  5. เสริมสร้างอัธยาศัยไมตรี มนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 

และผูใ้ต้บังคับบัญชา และระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

  6. ให้รางวัล และสร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

  7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมเีป้าหมาย และค่านิยมที่รับรู้ร่วมกัน 

  8. ใช้คุณธรรมในการบริหารงานภายในองค์การ 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สรุปผลตามลำดับ 

ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

   3.1 ประชากร 

   3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   3.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผล 

  6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศกึษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
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จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

นครพนม 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก 

  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก 

  3. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 
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  4. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. บรรยากาศองค์การ อย่างนอ้ย 1 ด้าน ที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ประชากร  
   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิน้ 

1,705 คน จากทั้งหมด 51 โรงเรียน จำแนกเป็น ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 93 คน  

และครูผูส้อนจำนวน 1,612 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวน  

325 คน แบ่งเป็น ผูบ้ริหารโรงเรยีน จำนวน 65 คน และครูผูส้อน จำนวน 260 คน ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยอาศัยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 37-43) โดยผูว้ิจัยได้ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 45-48) 
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  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จำนวน 6 ด้าน มลีักษณะ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จำนวน 5 ด้าน  

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
   ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื นำแบบสอบถามที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้น

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา รูปแบบและภาษาให้ถูกต้อง นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข 

แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ไม่ใช่โรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จำนวน 60 คน แล้วนำไป 

วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ และรายด้าน (Item Total Correlation) ตามวิธีการ 

ของเพียร์สัน โดยเลือกข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไป มาหาค่า 

ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s α – Coefficient) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 117) ซึ่งได้ค่า

อำนาจจำแนกและความเชื่อมั่นในแต่ละด้าน ดังนี้ บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

.447-.862 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .958 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม มคี่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง .438-.820 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .957 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ให้ออกหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  2. ผูว้ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยใหท้ราบและขอรับ 

แบบสอบถามคนืหลังจากตอบแบบสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ซึ่งได้รับการตอบกลับ 

แบบสอบถามกลับมาทั้งสิน้ 325 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติ 

ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะห์ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3. วิเคราะห์ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มีต่อ

บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ค่าที (t-test 

ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกัน ใชส้ถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีพบ

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
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รายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s Method) หรอืใช้วธิีของ LSD. ตามความ

เหมาะสม 

  5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ที่มีต่อ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ 

การวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s 

Method) หรอืใช้วธิีของ LSD. ตามความเหมาะสม 

  6. หาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment-Correlation Coefficient) 

  7. หาอำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย 

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม สามารถสรุปผล 

เป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 

  1. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ความรับผดิชอบ การสนับสนุน  

และความผูกพัน ตามลำดับ 
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  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี ้การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

การมรีูปแบบทางความคิด และการคิดเชิงระบบ ตามลำดับ 

  3. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุน การให้รางวัล โครงสร้างองค์การ และมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน ส่วนด้านอื่น ๆ  

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

   3.2 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านแล้ว พบว่า การสนับสนุน และโครงสร้างองค์การ มีความแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ความผูกพัน มคีวามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   3.3 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแลว้ พบว่า การสนับสนุน การให้รางวัล ความผูกพัน 

โครงสรา้งองค์การ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติทีร่ะดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  4. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 
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จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน 

   4.2 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนจำแนก จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

แล้ว พบว่า ด้านการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   4.3 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนจำแนก จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า การเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการมรีูปแบบ 

ทางความคิด มคีวามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนการคิด 

เชงิระบบ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  5. บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม พบว่า บรรยากาศองค์การ

โดยรวม (X) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนมโดยรวม (Y)  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .755 เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวม (X) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 6 ด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
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ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม โดยรวม (Y) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่  

ความรับผดิชอบ (X6) การสนับสนุน (X1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) และความผูกพัน 

(X3) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ความรับผิดชอบ (X6) โดยมีค่า 

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .462 รองลงมา คอื การสนับสนุน (X1)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .203 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .199 และความผูกพัน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .123 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้รอ้ยละ 66.00 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .23842 

    สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

     Y′ = .682 + .430X6 + .157X1 + .159X5 + .107X3 

    และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

     Z′ = .462Z6 + .203Z1 + .199Z5 + .123Z3 

  7. แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ความผูกพัน ที่สรุปจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 ท่าน มีดังนี้ 

   7.1 ความรับผดิชอบ 

    7.1.1 มอบหมายงาน ภาระ หนา้ที่ และความรับผดิชอบตามความรู้

ความสามารถความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

    7.1.2 มีการใหร้างวัล ผลตอบแทน และขวัญกำลังใจแก่ผูท้ี่มี 

ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม 

    7.1.3 มีการกำหนดการประเมินผล ติดตาม และการนิเทศ 

การปฏิบัติงาน 
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    7.1.4 กำหนดโครงสรา้งของงาน หนา้ที่ และความรับผิดชอบงาน 

แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

    7.1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(PLC) และรับฟังขอ้เสนอแนะ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน 

    7.1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยเน้น

กระบวนการทำงานเป็นทีมใหก้ับทุกตำแหน่งในองค์การ 

    7.1.7 ให้อำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

อย่างอสิระ 

   7.2 การสนับสนุน 

    7.2.1 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการอบรม 

ประชุม สัมมนาต่าง ๆ 

    7.2.2 สนับสนุนงบประมาณ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ 

    7.2.3 สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ครูผูส้อน

ปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุข 

    7.2.4 ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    7.2.5 เปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนได้พูดคุยหรือร้องขอสิ่งต่าง ๆ  

ตามความตอ้งการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    7.2.6 สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผูส้อน 

    7.2.7 บริหารจัดการองค์การโดยใช้คุณธรรมและความโปร่งใส 

มีโครงสรา้งการบริหารงานที่ชัดเจน 

    7.2.8 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

ต่าง ๆ ภายในองค์การ และเน้นการทำงานเป็นทีม 

   7.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    7.3.1 มีการนเิทศ ติดตาม รายงาน ประเมินผลและพัฒนา 

ผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

    7.3.2 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการประชุม วางแผนการ

ดำเนนิงาน แผนปฏิบัติการ และการกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

    7.3.3 มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานใหก้ับผูเ้กี่ยวข้อง 



195 

    7.3.4 กระตุ้นใหบุ้คลากรเห็นคุณค่า และความสำคัญของมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

    7.3.5 ตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการทำงาน กระตุ้นให้

ครูและบุคลากรขยันทำงาน 

    7.3.6 ส่งเสริมให้บุคลากรช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ใส่ใจในสุขภาพจิต 

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

   7.4 ความผูกพัน 

    7.4.1 เปิดโอกาสใหค้รูผู้สอนและบุคลากรมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจ 

ผูกพันต่อกัน 

    7.4.2 ส่งเสริมความสามัคคีในองค์การและร่วมกันทำงานเป็นทีม 

    7.4.3 พบปะร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

ในโรงเรยีน เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานทำบุญ และงานวันเกิด 

    7.4.4 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมเอือ้ต่อการ

ปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์การ 

    7.4.5 เสริมสร้างอัธยาศัยไมตร ีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 

และผูใ้ต้บังคับบัญชา และระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

    7.4.6 ให้รางวัล และสร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

    7.4.7 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีเป้าหมาย และค่านยิมที่รับรู้ร่วมกัน 

    7.4.8 ใช้คุณธรรมในการบริหารงานภายในองค์การ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยขอนำเสนอการอภปิรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

  1. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรับผดิชอบ 

การสนับสนุน ความผูกพัน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้รางวัล โครงสรา้งองค์การ  
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ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษานครพนม ได้มกีารกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศ 

ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภบิาลและการมสี่วนร่วม ทำให้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนมคีวามมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหส้ำเร็จอยู่เสมอ 

ส่งผลทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาผ่านการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ และได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลสถานศกึษาสีขาว ปลอดยา 

เสพติดและอบายมุข รางวัลสถานศกึษาปลอดภัย และรางวัลผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม มีบรรยากาศองค์การที่มคีวามเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ บุญธรรมมา (2559, บทคัดย่อ) ทีศ่กึษาแนวทาง 

การส่งเสริมบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31 ผลการศกึษาพบว่า บรรยากาศองค์การ 

และความผูกพันต่อองค์การในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 31 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อิลฟัล สะมะแอ (2563, บทคัดย่อ) ทีท่ำการศกึษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชน

การเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 15 ผลการศกึษา พบว่า 1) บรรยากาศองค์การในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 15 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) บรรยากาศองค์การกับชุมชน 

การเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 15 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง (r =.723) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 4) ปัจจัยบรรยากาศองค์การที่เป็นตัวพยากรณ์ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย 

(X2) และด้านโครงสร้างองค์การ (X1) ที่ร่วมกันพยากรณ์ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

ในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ ร้อยละ 52.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การมีรูปแบบทางความคิด การคดิเชิงระบบ การเรียนรู้

ร่วมกันเป็นทีม และการมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจ

เป็นเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ส่งผลใหส้ถาบันการศกึษามีความ

จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม ได้มกีารกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ใหม้ีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์

ที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์การ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ 

การมสี่วนร่วม ทำให้ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนมได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลใหบุ้คลากร

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนมมีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและ

องค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรัชญ์ธารี ประกิ่ง (2562, บทคัดย่อ) 

ที่ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรูก้ับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 ผลการศกึษา พบว่า 1) องค์การแห่งการเรียนรู ้ 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์การแห่งการเรยีนรูอ้ยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงลำดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

ด้านการเรียนรู้ของทีม ดา้นแบบแผนทางความคิดด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้าน

ความเช่ียวชาญของบุคคล ตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ประสิทธิผลของสถานศกึษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศกึษา ด้านความ

ยืดหยุ่นในการบริหาร ด้านการพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคติในทางบวก และด้าน

ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามลำดับ 3) องค์การ

แห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ

ของ Erturk & Nartgun (2019, p. 381) ที่ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัดโบลูกลาง ประเทศตุรกี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผูส้อน 

ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในปี 2018-2019 จำนวน 268 คน ผลการศกึษาพบว่า 1) ครูผูส้อนมี

ความเห็นต่อโรงเรียนในฐานะเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อ

จำแนกตามมิติ พบว่า มติิการเรียนรู้เป็นทีม มิติการรอบรู้แห่งตน มติิการมแีบบแผน 

ทางความคิด มติิการมวีิสัยทัศน์ร่วม และมิติการใช้ภาวะผูน้ำร่วมกัน อยู่ในระดับสูง 

  3. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุน การให้รางวัล โครงสร้างองค์การ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ส่วนด้านอื่น ๆ ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า วิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความแตกต่างกัน  

ซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียน ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเนน้ที่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของงานภายใน

โรงเรียน ในขณะที่ครูผู้สอนมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนมมีาตรฐานดา้นวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  

จงึส่งผลทำใหม้ีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ สินนาม (2563, บทคัดย่อ) ที่ได้ศกึษาบรรยากาศองค์การใน

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 ผลการศกึษา พบว่า 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การ แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติขวัญ  

มติิมุ่งผลงาน มิติเป็นแบบอย่าง และมิติกรุณาปรานี แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ส่วนมิติอุปสรรค มติิมิตรสัมพันธ์ และมิติห่างเหนิ ไม่แตกต่างกัน 
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   3.2 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านแล้ว พบว่า การสนับสนุน และโครงสร้างองค์การ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความผูกพัน มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีผลทำให้จำนวนครูผูส้อนและบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนนั้น ๆ มีจำนวนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อภาระหน้าที่ ความรับผดิชอบ

และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงอาจเป็นเหตุทำให้ผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรยีนที่มขีนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศ

องค์การภายในโรงเรียนแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน์ บุตรกูล 

(2560, หนา้ 147) ทีศ่กึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษากับบรรยากาศองค์การของสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 ผลการศกึษาพบว่า บรรยากาศองค์การ

ของสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 

จำแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศริิ 

(2561, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 ผลการศกึษาพบว่า บรรยากาศ

องค์การของโรงเรียนในอำเภอเมอืง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 18 จำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมและมิติขาดความสามัคคี มิติขวัญ

กำลังใจ มิติมิตรสัมพันธ์ และมิตหิ่างเหิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

   3.3 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแลว้ พบว่า การสนับสนุน การให้รางวัล ความผูกพัน 

โครงสรา้งองค์การ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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การวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มวีิทยฐานะ

แล้ว ทำให้มคีวามชำนาญและเช่ียวชาญในวิชาชีพมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวัยกลางคน ทำให้

สามารถปฏิบัติงานได้คล่องแคล่วและทำงานร่วมกับวัยอื่น ๆ ได้ดี เนื่องจาก มช่ีองว่าง

ระหว่างวัยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์  

พัฒน์ธนกฤษศริิ (2561, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมอืง 

จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 ผลการศกึษาพบว่า 

บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 จำแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มิติขวัญและกำลังใจ มิติมุ่ง

ผลงาน มิตเิป็นแบบอย่าง และมิตกิรุณาปราณีแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนมิติอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ 

สินนาม (2563, หนา้ 87-88) ที่ได้ศกึษาบรรยากาศองค์การในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 ผลการศกึษาพบว่า บรรยากาศองค์การ

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 จำแนกตาม

ประสบการณ์ทำงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การดำเนนิงานด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นหน้าที่โดยตรง
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ของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องสนับสนุนการบริหารและการจัดการทรัพยากรทางการศกึษา 

รวมถึงการตัดสินใจ การสร้างความมั่นใจในเป้าหมายของโรงเรียน การเปิดโอกาส 

ให้บุคลากรในองค์การแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ แต่ครูผูส้อนมีหนา้ที่หลัก คือ  

การจัดการเรียนการสอนมากกว่าการบริหารจัดการ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน

จงึมคีวามคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมัย สายแก้ว (2558, หน้า 122) ที่ศึกษาความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  

ผลการศกึษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน จำแนกตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน นอกจากนี้ 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตร ีพาลาด (2560, หน้า 11) ที่ศึกษาความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดเห็น 

ของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาดของ

โรงเรียนที่แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้  

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   4.2 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

จำแนก จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรยีนเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ สนับสนุนการทำงาน 

อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใหอ้ิสระ

ครูผูส้อนในการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้บริหารและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่มขีนาด

แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรา โพธิ์ทอง (2559, หน้า 102) ที่ศึกษาการพัฒนา

สถานศกึษาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา
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และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาขนาดแตกต่างกัน มกีารพัฒนาสถานศกึษาสู่การเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 5 ภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน  

   4.3 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนจำแนก จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า การเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการมรีูปแบบ 

ทางความคิด มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการคิด 

เชงิระบบ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี 

ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มวีิทยฐานะแล้ว ทำให้มีความ

ชำนาญและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์

มากกว่าย่อมได้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มประสบการณ์ความรู้อยู่เสมอ ทำให้สามารถ

พัฒนาตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนำความรูม้าใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมัย สายแก้ว (2558, หนา้ 126) ที่ศึกษา 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษาพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติ เรืองฤทธิ์ (2560, บทคัดย่อ)  

ที่ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษามัธยมศกึษา จังหวัดจันทบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 ผลการศกึษาพบว่า ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ได้แก่ นอ้ยกว่า 5 ปี  

ตั้งแต่ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  5. บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม พบว่า บรรยากาศองค์การ 
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โดยรวม (X) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนมโดยรวม (Y)  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .755 เมื่อพจิารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวม (X) มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริม

ให้ผู้บริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนมีความสุขในการทำงาน เกิดความอยากเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหนา้ในวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นส่วนที่สนับสนุนใหเ้กิดเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรดศิ คงยั่งยนื (2561, หน้า 147) 

ที่ศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่าง การแบ่งปันความรู ้บรรยากาศองค์การ 

องค์การแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของครู สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศกึษา พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับการแบ่งปันความรู้ (r=.727, p<.01) และมีความสัมพันธ์

เชงิบวกในระดับปานกลางกับองค์การแห่งการเรยีนรู้ (r=.689, p<.01) ในขณะเดียวกัน

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชงิบวกระดับสูงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (r=.848, 

p<.01) นอกจากนีส้อดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Jaafari & Soleimani (2012,  

p. 2214) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การในโรงเรยีน ความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ความสามารถตนเองของครู ผลการศกึษาพบว่า ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถตนเองของครูในทางบวก 

บรรยากาศองค์การในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่บรรยากาศองค์การในโรงเรียน

กับการรับรู้ความสามารถตนเองของครูไม่มีความสัมพันธ์กัน 

  6. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 6 ด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม โดยรวม (Y) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่  

ความรับผดิชอบ (X6) การสนับสนุน (X1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) และความผูกพัน 

(X3) 
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   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ความรับผิดชอบ (X6) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .462 รองลงมา คอื การสนับสนุน (X1)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .203 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .199 และความผูกพัน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ 

ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .123 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้รอ้ยละ 66.00 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .23842 ซึ่งผูว้ิจัยได้แบ่งประเด็นการอภปิราย

ออกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

    1. ความรับผดิชอบ คอื ตัวแปรพยากรณ์ที่ดทีี่สุดที่สามารถพยากรณ์

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูไ้ด้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ความรับผดิชอบถือเป็น

บรรยากาศองค์การที่เกิดจากตัวของบุคลากรเองเป็นหลัก กล่าวได้ว่า บุคลากรที่เป็น 

ผูม้ีความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานสูงย่อมจะมีวธิีในการพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ในการ

พัฒนางาน แก้ไขปัญหา เพื่อให้งานที่ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีและมีคุณภาพ (Senge, 

2006, p. 21) 

    2. การสนับสนุน คอื ตัวแปรพยากรณ์ลำดับถัดมาที่สามารถ

พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การได้รับการ

สนับสนุนซึ่งกันและกันในทีมงาน จะทำให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน  

หากมีปัญหาเกิดขึ้นนัน้ ตนสามารถขอความช่วยเหลอืจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้ 

(Senge, 2006, p. 22) บรรยากาศในด้านนีจ้ะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากหลายส่วนประกอบ

กัน ได้แก่ ผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงาน และจากตัวของบุคลากรเอง ต้องร่วมกันสร้างให้เกิด

บรรยากาศการสนับสนุน ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนา รักษากลุ่มบุคลากรที่มศีักยภาพ 

ความสามารถที่โดดเด่น เพื่อให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 

    3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน คอื ตัวแปรพยากรณ์ลำดับถัดมา 

ที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน คือ การวัดความรู้สกึที่ถูกกดดันจากองค์การในการปรับปรุงคุณภาพ 

ของงาน และวัดความรูส้ึกภาคภูมใิจเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี แต่การจะปฏิบัติงานได้ดี 

จนสามารถเกิดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานได้นั้น องค์การจะต้องกำหนดเป้าหมายในการ

ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมถึง 
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ต้องมีการนิเทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ  

(ระภพีรรณ รอ้ยพิลา, สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2564) 

    4. ความผูกพัน คือ ตัวแปรพยากรณ์สุดท้ายที่สามารถพยากรณ์

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็น

ส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ทำให้บุคลากรร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์หรอืภาพในอนาคตที่ปรารถนาให้เกิดมีขึ้นในองค์การ 

เป็นพลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นจุดร่วม 

และพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ (Senge, 2006, p. 36) 

   งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลรัตน์ พลหาญ (2559, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ผลการศกึษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 

ที่พัฒนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มคีวามสอดคล้องกลมกลืน ค่าอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมที่มีอทิธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียน เรียงลำดับค่าอทิธิพลจากมากไปหาน้อย เป็นดังนี้ อิทธิพลทางตรง ได้แก่ ปัจจัย

ด้านภาวะผูน้ำ ปัจจัยด้านโครงสรา้งองค์การ ปัจจัยด้านการจูงใจอิทธิพลทางออ้ม ได้แก่ 

ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ อทิธิพลรวม ได้แก่ 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านบรรยากาศ และวัฒนธรรม

องค์การ ปัจจัยด้านการจูงใจ เมื่อพิจารณาค่าอำนาจการพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้าน

บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ดา้นการจูงใจ และปัจจัยด้าน

โครงสรา้งองค์การ สามารถร่วมกันอธิบายการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน  

ได้รอ้ยละ 64 ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ สามารถอธิบายโครงสร้าง

องค์การ ได้รอ้ยละ 56 ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ และด้านภาวะผูน้ำ 

สามารถร่วมกันอธิบายการจูงใจได้รอ้ยละ 45 ตามลำดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ศุตานันท์ คุขุนทด (2559, หนา้ 327-335) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะ 

ที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรอาชีวศกึษา จังหวัดนครราชสีมา  
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ผลการศกึษาพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ด้านคุณลักษณะของงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 11 ตัวแปร มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่าง .521-.816 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านอิทธิพลของปัจจัย พบว่า 

ด้านบรรยากาศองค์กรในภาพรวมมีผลต่อปัจจัยองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R=.816) โดยบรรยากาศ

องค์การด้านการสนับสนุน มาตรฐาน และโครงสร้าง สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ได้รอ้ยละ 50.40 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ ± . 35

   นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Shalihin (2018,  

pp. 92-103) ทีศ่กึษาปัจจัยความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้บรรยากาศองค์การ  

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ของครูโรงเรียนมัธยมศกึษาในเมอืงเก็นดารี ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบว่า  

1) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูม้ีอทิธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 2) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

มีอทิธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 3) บรรยากาศองค์การมอีิทธิพลทางบวกต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 4) บรรยากาศองค์การมอีิทธิพลทางบวกต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 5) แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมอีิทธิพลทางบวกต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 6) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

มีอทิธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 8) บรรยากาศองค์การมีอทิธิพลทางบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผลการวิจัย พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรับผดิชอบ 

การสนับสนุน ความผูกพัน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และโครงสรา้งองค์การ 

จากผลการวิจัยพบว่า มบีรรยากาศองค์การ 3 ด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ  

การให้รางวัล โครงสร้างองค์การ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนัน้ผูบ้ริหารโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนมควรพัฒนาบรรยากาศองค์การ  

3 ด้าน ดังกล่าวให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึน้ 
   1.2 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ การมรีูปแบบทางความคิด การคิดเชิงระบบ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จากผลการวิจัยพบว่า มคีวามเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

จำนวน 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คอื การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม และการมี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนมควรพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2 ด้านดังกล่าวใหม้ีค่าเฉลี่ยสูงขึน้ 
   1.3 จากผลการวิจัย พบว่า มีบรรยากาศองค์การที่มีอำนาจพยากรณ์

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ การสนับสนุน มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และความผูกพัน ดังนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมบรรยากาศองค์การ 

ด้านดังกล่าวใหสู้งยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
มัธยมศกึษานครพนมใหก้ลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

   2.1 ควรศกึษาบรรยากาศองค์การด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม เช่น ความมอีิสระ การยอมรับความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นต้น 

เพื่อพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในโรงเรียนต่อไป 

   2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

เช่น ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร ภาวะผู้นำครู เพื่อเป็นสารสนเทศในการใช้ข้อมูล 

ในการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน 

   2.3 ควรศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ 

ในการบริหารงานโรงเรยีน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัย ให้ได้ผลการวิจัย 

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัย 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพไหล      อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร  

            ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร  

            มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

            ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร  

            มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

3. นายกิตศิักดิ์ โสตาภา        ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

            ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตาม 

            และประเมินผลการจัดการศกึษา  

            สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม 

4. นายเทอดไทย หอมสมบัติ      ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม  

            อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม 

5. ดร.เศกศรร จันทะนาม        ครูชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  

            อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพไหล      อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร  

            ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร  

            มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

            ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร  

            มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

            ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร  

            มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

4. ดร. ระภพีรรณ รอ้ยพิลา       ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศกึษา  

            (นักวิชาการศกึษาเชี่ยวชาญ) 

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  

            สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

5. นายกิตศิักดิ์ โสตาภา        ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

            ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตาม 

            และประเมินผลการจัดการศกึษา  

            สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม 

6. นายชัยนาจ ศริินุมาศ        ผูอ้ำนวยการโรงเรียนธาตุพนม  

            อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

            สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม 
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7. ดร.อิทธิพล พลเหี้ยมหาญ      ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเรณูนคร 

            วิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร  

            จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

8. นายเทอดไทย หอมสมบัติ      ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม  

            อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม 

9. ดร.เศกศรร จันทะนาม        ครูชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  

            อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษานครพนม 

10. นางสาวรัศมี เจริญรัตน์       ครูชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง 

            จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่ 

            การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม 

 2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี ้ผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์โดยภาพรวม 

ไม่มีผลกระทบต่อหนา้ที่การงานของท่านแต่อย่างใด จงึใหท้่านโปรดพิจารณา 

ตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

 3. แบบสอบถามฉบับนีม้ี 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

โดยการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามมีลักษณะ 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จำนวน 6 ด้าน แบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม จำนวน 5 ด้าน 

แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับ 

ความคิดเห็น 5 ระดับ 

 จงึขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

                                                    ธนัทพงษ์  วังทะพันธ์ 

                               นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

                                   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย  ลงใน (  ) ที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจรงิของท่าน 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

    (  )  ผูบ้ริหารโรงเรียน 

    (  )  ครูผูส้อน 

 2. ขนาดของโรงเรียน 

    (  )  โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 499 คน) 

    (  )  โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนตัง้แต่ 500 – 1,499 คน) 

    (  )  โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตัง้แต่ 1,500 – 2,499 คน) 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (กรณีครูผูส้อน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ

บรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยจนถึงปัจจุบัน กรณีผูบ้ริหารโรงเรยีนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รองผูอ้ำนวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการ 

แทนจนถึงปัจจุบัน) 

    (  )  น้อยกว่า 10 ปี 

    (  )  10 – 20 ปี 

    (  )  มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที่ 2 

บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษานครพนม 

คำชี้แจง 

 1. บรรยากาศองค์การของโรงเรยีนแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

  1.1 การสนับสนุน 

  1.2 การให้รางวัล 

  1.3 ความผูกพัน 

  1.4 โครงสร้างองค์การ 

  1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  1.6 ความรับผดิชอบ 

 2. โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย   

ลงในช่องว่างทางขวามอืช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจรงิ / ความคิดเห็นของท่าน 

มากที่สุด เพียงขอ้ละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

  5     หมายถึง     บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ระดับมากที่สุด 

  4     หมายถึง     บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ระดับมาก 

  3     หมายถึง     บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ระดับปานกลาง 

  2     หมายถึง     บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ระดับน้อย 

  1     หมายถึง     บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ บรรยากาศองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 การให้รางวัล      

0 ครูผูส้อนได้รับความดีความชอบตามผลการปฏิบัติงาน      

 ตัวอย่างขอ้ 0 ท่านทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ 4 แสดงว่า ท่านมคีวามคิดเห็น

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การในด้านการใหร้างวัล ว่าครูผูส้อนได้รับความดีความชอบ 

ตามผลการปฏิบัติงานระดับมาก 
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ข้อ บรรยากาศองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 การสนับสนุน      

1 ครูผูส้อนได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน      

2 ครูผูส้อนได้รับการช่วยเหลือจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

     

3 ผูบ้ริหารให้โอกาสครูผูส้อนได้พูดคุยหรือรอ้งขอสิ่งต่าง ๆ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จผลตามเป้าหมาย 

     

4 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรม ประชุม 

สัมมนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและความรูค้วามสามารถ 

     

5 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับครูผูส้อนมากกว่างานที่ปฏิบัติ      

 การให้รางวัล      

6 ครูผูส้อนได้รับความดีความชอบตามผลการปฏิบัติงาน      

7 ผูบ้ริหารได้พิจารณาความดีความชอบอย่างเหมาะสม

ยุติธรรม และโปร่งใส  

     

8 เมื่อครูผู้สอนมีผลปฏิบัติงานดีจะได้รับการยอมรับจาก

เพื่อนร่วมงาน 

     

9 ครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานดีจะได้รับคำชมเชยมากกว่าถูก

วิพากษ์วิจารณ์ 

     

10 ครูผูส้อนที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับโอกาส 

และความเจรญิก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 

     

 ความผูกพัน      

11 ครูผูส้อนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและผู้บริหาร      

12 ครูผูส้อนเห็นด้วยกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

     

13 ครูผูส้อนรู้สกึภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน      

14 ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการ

ทำงานอย่างเต็มที่ 
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ข้อ บรรยากาศองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

15 ครูผูส้อนรู้สกึว่าเพื่อนร่วมงานปฏิบัติต่อตนเปรียบเสมอืน

เป็นคนในครอบครัว 

     

 โครงสร้างองค์การ      

16 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างที่เอือ้ต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงาน 

     

17 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการมอบหมายงาน 

และความรับผดิชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

     

18 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานที่ลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงานใหม้ีความสะดวกและคล่องตัว 

     

19 โรงเรียนได้จัดโครงสร้าง หน้าที่ของงานชัดเจนโดยคำนึงถึง

ความรู ้ความสามารถของครูผู้สอน 

     

20 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น  

เน้นการกระจายอำนาจในการตัดสินใจและการดำเนินงาน 

     

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน      

21 โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

ไว้อย่างชัดเจน 

     

22 โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

เป็นประจำ 

     

23 โรงเรียนมีการติดตามและเสนอแนะใหม้ีการปรับปรุงงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน 

     

24 มาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรยีนส่งผลใหร้ะบบ 

การทำงานในโรงเรยีนดีขึ้น 

     

25 โรงเรียนมีการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เพื่อความสอดคล้องกับทรัพยากรและเวลา 
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ข้อ บรรยากาศองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 ความรับผิดชอบ      

26 ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

ให้สำเร็จอยู่เสมอ 

     

27 ครูผูส้อนมีความรู้สึกที่ดตี่อบทบาทหนา้ที่ที่ได้รับ      

28 ครูผูส้อนมีอิสระในการปฏิบัติงานของตนเองตามกรอบ 

ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

29 ครูผูส้อนยอมรับความผดิพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

ภายในโรงเรียน 

     

30 ครูผูส้อนสามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

ได้ดว้ยตนเอง 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษานครพนม 

คำชี้แจง 

 1. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

  1.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  1.2 การมวีิสัยทัศน์ร่วมกัน 

  1.3 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

  1.4 การมีรูปแบบทางความคิด 

  1.5 การคิดเชิงระบบ 

 2. โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย   

ลงในช่องว่างทางขวามอืช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจรงิ / ความคิดเห็นของท่าน 

มากที่สุด เพียงขอ้ละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

  5 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน ระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน ระดับมาก 

  3 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน ระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน ระดับน้อย 

  1 หมายถึง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน ระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 การทำงานเป็นทมี      

0 โรงเรียนมีการประชุมทีมงานก่อนการลงมอืปฏิบัติงานเสมอ      

 ตัวอย่างขอ้ 0 ท่านทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ 4 แสดงว่า ท่านมคีวามคิดเห็น

เกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการทำงานเป็นทีม ว่าโรงเรียนของท่าน 

มีการประชุมทีมงานก่อนการลงมอืปฏิบัติงานเสมอระดับมาก 
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ข้อ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้      

1 ครูผูส้อนพยามเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อความก้าวหน้า

และก้าวทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

     

2 ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างวิสัยทัศน์ของตนเอง 

และโรงเรียนใหเ้ป็นจรงิ 

     

3 ครูผูส้อนมีการแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตนเองใหก้้าวไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ 

ที่กำหนดไว้ 

     

4 ครูผูส้อนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเพื่อนร่วมงาน 

เพื่อใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     

5 ครูผูส้อนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและเพื่อน

ร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ 

ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

 การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน      

6 โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนทุกระดับมีส่วนร่วม 

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 

     

7 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมใหค้รูผูส้อนมีการแลกเปลี่ยน

ความรู ้แนวคิด วิสัยทัศน์ของตนเองเพื่อนำไปสู่การ

ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

     

8 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

     

9 ครูผูส้อนมีวสิัยทัศน์หรอืเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้อง

กับเป้าหมายของโรงเรียน 

     

10 ครูผูส้อนมีความผูกพันและร่วมกันทำงานเพื่อองค์การ      
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ข้อ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทมี      

11 โรงเรียนของท่านมกีารประชุมทีมงานก่อนการลงมอื

ปฏิบัติงานเสมอ 

     

12 โรงเรียนของท่านมกีารสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ความคิดเห็นและยอมรับเหตุผลของกันและกัน 

     

13 โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาหรอืเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

14 ครูผูส้อนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรอืโครงการต่าง ๆ 

ด้วยรูปแบบการทำงานเป็นทีมและมีโครงสรา้งทีมงาน 

ที่ชัดเจน 

     

15 ครูผูส้อนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้      

 การมีรูปแบบทางความคิด      

16 ครูผูส้อนไม่ยึดตดิกับรูปแบบและกระบวนการทำงาน

แบบเดิม ๆ และพร้อมที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

     

17 ครูผูส้อนมองปัญหาในการทำงานไม่ใช่อุปสรรค  

แต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

     

18 ครูผูส้อนคิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง ก่อนการ

ตัดสินใจอยู่เสมอ 

     

19 ครูผูส้อนสามารถปรับแนวคิด วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้

สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน 

     

20 ครูผูส้อนพร้อมรับข้อมูลใหม่ ๆ และแสวงหาประสบการณ์ 

เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและองค์การ 

     

 การคิดเชิงระบบ      

21 ครูผูส้อนตระหนักดีว่า งานทุกฝ่ายนั้นต่างมคีวามเชื่อมโยง 

และสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ 
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ข้อ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

22 ครูผูส้อนนำปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมา

วิเคราะห์แล้วหาทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ 

     

23 ครูผูส้อนปฏิบัติงานอย่างมขีั้นตอน และมีการจัดลำดับ

ความสำคัญอย่างเป็นระบบ 

     

24 ครูผูส้อนแก้ปัญหาการทำงานในลักษณะมองภาพรวมและ

แก้ไขอย่างเป็นระบบ มากกว่าที่จะแก้ปัญหาเป็นจุด ๆ ไป 

     

25 ครูผูส้อนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วนำมา

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 47 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ 

             ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศกึษาศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง    +1 +1 +1 +1 +1 5.0 1.0 เห็นด้วย 

2 ขนาดของโรงเรียน    +1 +1 +1 +1 +1 5.0 1.0 เห็นด้วย 

3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5.0 1.0 เห็นด้วย 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม 

1. การสนับสนุน 

1 ครูผูส้อนได้รับการอำนวย 

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

2 ครูผูส้อนได้รับการช่วยเหลือ 

จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

3 ผูบ้ริหารให้โอกาสครูผูส้อน 

ได้พูดคุยหรือรอ้งขอสิ่งต่าง ๆ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จผล

ตามเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

4 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูผู้สอน 

เข้าร่วมการอบรม ประชุม 

สัมมนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ

และความรูค้วามสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

5 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับ

ครูผูส้อนมากกว่างานที่ปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

2. การให้รางวัล 

6 ครูผูส้อนได้รับความดีความชอบ

ตามผลการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

7 ผูบ้ริหารได้พิจารณาความดี

ความชอบอย่างเหมาะสม

ยุติธรรม และโปร่งใส  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

8 เมื่อครูผู้สอนมีผลปฏิบัติงานดี 

จะได้รับการยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

9 ครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานดีจะได้

รับคำชมเชยมากกว่าถูกวิพากษ์ 

วิจารณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

10 ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับ

โอกาสและความเจริญก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

3. ความผูกพัน 

11 ครูผูส้อนมีทัศนคติที่ดีต่อ

โรงเรียนและผูบ้ริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

12 ครูผูส้อนเห็นด้วยกับเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

13 ครูผูส้อนรู้สกึภาคภูมใิจที่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

14 ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันที่จะใช้

ความรูค้วามสามารถในการ

ทำงานอย่างเต็มที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

15 ครูผูส้อนรู้สกึว่าเพื่อนร่วมงาน

ปฏิบัติต่อตนเปรียบเสมอืนเป็น

คนในครอบครัว 

+1 0 +1 +1 +1 5 .80 เห็นด้วย 

4. โครงสร้างองค์การ 

16 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างที่เอือ้ 

ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

17 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการ

มอบหมายงานและความ

รับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ  

อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

18 โรงเรียนไดจ้ัดโครงสร้างการ

บริหารงานที่ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานให้มคีวามสะดวก 

และคล่องตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

19 โรงเรียนได้จัดโครงสร้าง หน้าที่

ของงานชัดเจนโดยคำนงึถึง

ความรู ้ความสามารถของ

ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

20 โรงเรียนได้จัดโครงสร้างองค์การ

ที่มคีวามยดืหยุ่น เน้นการ

กระจายอำนาจในการตัดสินใจ

และการดำเนนิงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

21 โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย 

ในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

22 โรงเรียนมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของครูผูส้อน 

เป็นประจำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

23 โรงเรียนมีการติดตามและ

เสนอแนะให้มีการปรับปรุงงาน

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

24 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ในโรงเรยีนส่งผลให้ระบบการ

ทำงานในโรงเรียนดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

25 โรงเรียนมีการปรับปรุงมาตรฐาน

การปฏิบัติงานเพื่อความ

สอดคล้องกับทรัพยากร 

และเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

6. ความรับผิดชอบ 

26 ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันที่จะ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

ให้สำเร็จอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

27 ครูผูส้อนมีความรู้สึกที่ดตี่อ

บทบาทหนา้ที่ที่ได้รับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

6. ความรับผิดชอบ 

28 ครูผูส้อนมีอิสระในการ

ปฏิบัติงานของตนเองตามกรอบ

ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

29 ครูผู้สอนยอมรับความผดิพลาด 

ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน

ภายในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

30 ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหา

จากการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม 

1. การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ 

1 ครูผูส้อนพยามเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ 

เพิ่มขึน้ เพื่อความก้าวหน้า 

และก้าวทันต่อเหตุการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

2 ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันที่จะสร้าง

วิสัยทัศน์ของตนเองและโรงเรียน 

ให้เป็นจรงิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

3 ครูผูส้อนมีการแสวงหาความรู้

ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตนเองใหก้้าวไปสู่

เป้าหมายและความสำเร็จ 

ที่กำหนดไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

 

 



274 

ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

4 ครูผูส้อนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเพื่อนร่วมงานเพื่อใช้

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

5 ครูผูส้อนรับฟังข้อเสนอแนะ 

จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

2. การมีวสิัยทัศน์ร่วมกัน 

6 โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูผูส้อน

ทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนด

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

7 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม 

ให้ครูผูส้อนมีการแลกเปลี่ยน

ความรู ้แนวคิด วิสัยทัศน์ของ

ตนเองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน

ในทิศทางเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

8 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่วิสัยทัศน์ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้

ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

9 ครูผูส้อนมีวสิัยทัศน์หรอื

เป้าหมายการทำงานที่สอดคล้อง

กับเป้าหมายของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

10 ครูผูส้อนมีความผูกพันและ

ร่วมกันทำงานเพื่อองค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทมี 

11 โรงเรียนของท่านมกีารประชุม

ทีมงานก่อนการลงมือปฏิบัติงาน 

เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

12 โรงเรียนของท่านมกีารสนทนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น

และยอมรับเหตุผลของกัน 

และกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

13 โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหา

หรอืเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

14 ครูผูส้อนได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานหรอืโครงการต่าง ๆ 

ด้วยรูปแบบการทำงานเป็นทีม

และมีโครงสร้างทีมงานที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

15 ครูผูส้อนสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

4. การมีรูปแบบทางความคดิ 

16 ครูผูส้อนไม่ยึดตดิกับรูปแบบและ

กระบวนการทำงานแบบเดิม ๆ 

และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

17 ครูผู้สอนมองปัญหาในการทำงาน

ไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาส 

ในการพัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

18 ครูผูส้อนคิดพิจารณา ทบทวน 

ไตร่ตรอง ก่อนการตัดสินใจ 

อยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

19 ครูผูส้อนสามารถปรับแนวคิด 

วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้

สอดคล้องกับเป้าหมาย 

และนโยบายของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

20 ครูผูส้อนพร้อมรับข้อมูลใหม่ ๆ 

และแสวงหาประสบการณ์ 

เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 

และองค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

5. การคดิเชิงระบบ 

21 ครูผูส้อนตระหนักดีว่างาน 

ทุกฝ่ายนั้นต่างมคีวามเชื่อมโยง 

และสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงาน

ในโรงเรยีนใหม้ีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

22 ครูผูส้อนนำปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานมา

วิเคราะห์แล้วหาทางเลือก 

ที่ดกีว่าเพื่อพัฒนาผล 

การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ข้อ หัวข้อ/คำถาม 
คนที่ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

23 ครูผูส้อนปฏิบัติงานอย่างมี

ขั้นตอน และมีการจัดลำดับ

ความสำคัญอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

24 ครูผูส้อนแก้ปัญหาการทำงานใน

ลักษณะมองภาพรวมและแก้ไข

อย่างเป็นระบบ มากกว่าที่จะ

แก้ปัญหาเป็นจุด ๆ ไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

25 ครูผูส้อนติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานแล้วนำมา

ปรับปรุงพัฒนางาน 

อย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น 
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ตาราง 48 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามบรรยากาศ 

องค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

บรรยากาศองค์การ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. การสนับสนุน 

    

   ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .910  

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .702-.835 

 

1 .809 

2 .738 

3 .835 

4 .702 

5 .821 

2. การให้รางวัล 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .818   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .447-.749 

 

6 .749 

7 .694 

8 .447 

9 .580 

10 .601 

3. ความผูกพัน 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .870   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .565-.790 

 

11 .698 

12 .741 

13 .790 

14 .565 

15 .703 

4. โครงสร้างองค์การ 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .915   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .720-.862 

 

16 .789 

17 .748 

18 .862 

19 .823 

20 .720 

5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .880   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .645-.794 

 

21 .702 

22 .645 

23 .738 

24 .794 

25 .700 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

 

ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .958 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .447-.862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศองค์การ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

6. ความรับผดิชอบ 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .808   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .575-.636 

 

26 .625 

27 .575 

28 .573 

29 .576 

30 .636 
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ตาราง 49 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของความเป็นองค์การ 

             แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

             นครพนม 

 

 

 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .790   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .438-.695 

1 .614 

2 .695 

3 .483 

4 .438 

5 .621 

2. การมวีิสัยทัศน์ร่วม 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .906   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .741-.800 

 

6 .785 

7 .800 

8 .759 

9 .771 

10 .741 

3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .880   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .653-.820 

 

11 .696 

12 .646 

13 .820 

14 .758 

15 .653 

4. การมีรูปแบบทางความคิด 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .878   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .639-.768 

 

16 .639 

17 .768 

18 .738 

19 .681 

20 .736 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

 

ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .957 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .438-.820 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

5. การคิดเชิงระบบ 

    

   ค่าความเชื่อม่ัน .880   

   และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .670-.765 

 

21 .670 

22 .742 

23 .720 

24 .677 

25 .765 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 x6 . Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

2 x1 . Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

3 x5 . Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

4 x3 . Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 
 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .730a .533 .532 .27993 

2 .794b .631 .629 .24930 

3 .811c .657 .654 .24072 

4 .815d .665 .660 .23842 

a. Predictors: (Constant), x6 

b. Predictors: (Constant), x6, x1 

c. Predictors: (Constant), x6, x1, x5 

d. Predictors: (Constant), x6, x1, x5, x3 

e. Dependent Variable: Y 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.935 1 28.935 369.263 .000b 

Residual 25.310 323 .078   

Total 54.245 324    

2 Regression 34.232 2 17.116 275.400 .000c 

Residual 20.012 322 .062   

Total 54.245 324    

3 Regression 35.644 3 11.881 205.037 .000d 

Residual 18.601 321 .058   

Total 54.245 324    

4 Regression 36.055 4 9.014 158.570 .000e 

Residual 18.190 320 .057   

Total 54.245 324    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), x6 

c. Predictors: (Constant), x6, x1 

d. Predictors: (Constant), x6, x1, x5 

e. Predictors: (Constant), x6, x1, x5, x3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.420 .156  9.106 .000 

x6 .675 .035 .730 19.216 .000 

2 (Constant) .846 .152  5.563 .000 

x6 .545 .034 .590 15.884 .000 

x1 .264 .029 .343 9.232 .000 

3 (Constant) .754 .148  5.090 .000 

x6 .469 .037 .507 12.807 .000 

x1 .189 .032 .245 5.966 .000 

x5 .177 .036 .222 4.935 .000 

4 (Constant) .682 .149  4.576 .000 

x6 .430 .039 .464 10.992 .000 

x1 .157 .033 .203 4.688 .000 

x5 .159 .036 .199 4.390 .000 

x3 .107 .040 .123 2.689 .008 

a. Dependent Variable: Y 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบรรยากาศองค์การ 

ท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษานครพนม 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 

เรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม 

ชื่อผู้วิจัย นายธนัทพงษ์ วังทะพันธ์ นักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติรา วงศ์อนุสิทธิ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………………… 

วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ……….………….. น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา ……………………………… น. 

คำชี้แจง 

 1. แบบสัมภาษณ์ สำหรับผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครพนม 

 2. ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า บรรยากาศองค์การที่มอีำนาจพยากรณ์ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ม ี4 ด้าน ได้แก่ ความรับผดิชอบ การสนับสนุน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความผูกพัน ผูว้ิจัยจึงนำบรรยากาศองค์การด้านดังกล่าวมา

จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความ 

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครพนม 

  3. การสัมภาษณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง จงึใคร่ขอความร่วมมอื 

จากท่านผูเ้ชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
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ประเด็นคำถาม 

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหารการศกึษาท่านมแีนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การ ดา้นความรับผดิชอบ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญทางการบริหารการศกึษาท่านมแีนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การ ดา้นการสนับสนุน อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหารการศกึษาท่านมแีนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การ ดา้นมาตรฐานการปฏิบัติงาน อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



293 

4. ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหารการศกึษาท่านมแีนวทางการพัฒนา

บรรยากาศองค์การ ดา้นความผูกพัน อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ ………………………………………………………….  

        (………………………………………………………..)                 

                        ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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297 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล 

 
 

ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์ 

 

ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ ดร.ระภพีรรณ ร้อยพิลา 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ นายกิตศิักดิ์ โสตาภา 

 

ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ นายชัยนาจ ศริินุมาศ 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ ดร.อิทธิพล พลเหีย้มหาญ 

 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นายเทอดไทย หอมสมบัติ 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ ดร.เศกสรร จันทะนาม 

 

ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ นางสาวรัศมี เจรญิรัตน์ 
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