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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด 2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครู

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 670 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน สวนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และการสนทนากลุมใชการ

วิเคราะหเน้ือหา   

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มี 10 

องคประกอบ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบุคคล ประกอบดวย ภาวะผูนำ การมีจิตสำนึก การมีคุณธรรม 

การเรียนรู ความคิดเชิงระบบ การมีสุขภาพดี และดานสถานศึกษา ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน 

เทคโนโลยี โครงสรางสถานศึกษา และการจัดการความรู 2) รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) develop a learning organization model 

of provincial kindergartens and 2) investigate the agreement between the learning organization 

model of provincial kindergartens and authentic data.  The samples were 660 administrators 

and teachers of provincial kindergartens.  The research instruments were a questionnaire 

and an interview inventory.  The statistics used for data analyses were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, verifying factor analysis, and content analysis was used with the 

data obtained from the interview and group discussion.  

The results were as follows: 1) The model of the learning organization of the provincial 

kindergartens was composed of 10 factors; the personnel aspects included having leadership, 

consciousness, virtue, learning, systematic thinking, and good heath; and the educational 

institution aspects included having vision, technology, educational institution structure, 

and knowledge management. 2) According to the model of the learning organization of the 

provincial kindergartens and the authentic data, the investigation showed the model of the 

learning organization of the provincial kindergartens harmoniously agreed with the authentic 

data.    

 

Keywords:  learning organization, provincial kindergarten 

 

บทนำ 
สถานการณของโลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (globalization) ทุกส่ิงทุกอยางไดเกิดขึ้น

เจริญกาวหนา และเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิง ความเจริญ กาวหนา ทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหสังคมโลก สามารถติดตอ สื่อสารกันไดอยางสะดวก และรวดเร็ว

มากอยางไรพรมแดน (สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ, 2547: 1) ประชากรของโลกไดหลอมรวมกลายเปน
สังคมเดียวกัน ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งท่ีมนุษย

สรางข้ึนในทุกดาน ทั้งท่ีเปนคุณและเปนโทษ จะมีผลกระทบถึงกันท่ัวทุกมุมโลกอยางหลีกเล่ียงไมได 

ทั้งนี้เพราะกระแสโลกาภิวัตน เปนปรากฏการณธรรมชาติของโลก ไมสามารถหลีกเล่ียงได ทุก

ประเทศตองเผชิญ (สุวิทย เมสินธทรีย, 2549: 1) ฉะน้ัน ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนท่ัวโลก อาจ

เปนภัยตอการดำรงชีวิตของประชากรไดทุกท่ี และตลอดเวลา                                                        
ดังน้ัน ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน การพัฒนาประชากรจึงมีความสำคัญและจำเปนเรงดวน

ที่ทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทย จะตองกำหนดเปนนโยบายสำคัญและเรงดวน ซึ่งการศึกษา 
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ถือเปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาประชากรใหมีปญญาความรูและมีภูมิคุมกัน สามารถท่ีจะ

เผชิญกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ได ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ปจจุบัน ที่พระราชทานแกครูใหญ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518 

ตอนหน่ึงวา “...การศึกษาเปนเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 

คานิยม และคุณธรรมของบุคล เพ่ือใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ.” (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  

ประเทศไทย ไดใหความสำคัญในการจัดการศึกษาตลอดมา มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง  

ทำใหการศึกษาไทยไดกาวหนาไปมาก ปจจุบันเยาวชนไทยมีสิทธิ เสรีภาพเสมอกันในการศึกษา

เลาเรียน โดยไมตองเสียคาใชจาย ซ่ึงรัฐจะตองจัดใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ที่ไดบัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใช

จาย” (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 15) ตอมารัฐบาลสมัยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปน

นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายเพ่ิมเติมใหเรียนโดยไมตองเก็บคาเลาเรียนไมนอยกวาสิบหาป โดย

จัดใหทุกคนมีโอกาสศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ, 2551: 11) ฉะน้ัน หากนโยบายดังกลาวบรรลุผลประชากรชาวไทยจะเปนผูที่มีคุณภาพ 

มีปญญาความรู  มีความเขมแข็ง และมีภูมิคุมกัน สามารถท่ีจะดำรงชีวิตอยูในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน 

ไดอยางเปนสุขและมีความเจริญกาวหนา การท่ีจะจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ตามนโยบายดังกลาวใหประสบความสำเร็จนั้นจะตองจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกอนการศึกษาระดับอื่นเพราะการศึกษาท้ังสองระดับนี้มีความสำคัญ เปนการวางรากฐาน

ใหเยาวชนไดเกิดการเรียนรูและมีประสบการณที่ดีในจุดเร่ิมตนของชีวิตการเรียนรูในระบบโรงเรียน 

และเปนการสรางพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  

ฉะน้ัน การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จงึมปีรมิาณมาก 
กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนสงเสริม ในการดำเนินการรวมกับหนวย-

งานอ่ืน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร 

กระทรวงพัฒนาการสังคมและความม่ันคงของมนุษย สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2553: 89-91) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยจัดการศึกษาต้ังแต 
ช้ันอนุบาลปท่ี 1 ถึงช้ันอนุบาลปท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา 

ปที ่ 1 ถึงชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 6 มจีำนวนนักเรียนมากท่ีสดุ คอื ระดับกอนประถมศึกษา 2,735,093 คน 
ระดับประถมศึกษา 5,149,535 คน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 31) 
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ตามท่ีหนวยงานหลัก และหนวยงานอ่ืนดังกลาวไดรวมกันรับผิดชอบใหการสนับสนุนในการ

ดำเนินการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีจำนวนโรงเรียน

หรือสถานศึกษา หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือปฐมวัยจำนวนมากดวย คือ ระดับกอนประถม 52,045 

โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 25,009 โรงเรียน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 89-91) 

เน่ืองจากการศึกษาท้ังสองระดับน้ีมีนักเรียนและโรงเรียนจำนวนมาก และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ก็มีปริมาณมากครอบคลุมทั้งประเทศ ทำใหคุณภาพในการจัดการศึกษามีมาตรฐานแตกตางกันไป

ตามความพรอมและความสามารถในการดำเนินการ ทำใหการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 

การจัดการศึกษาระดับนี้ขาดเอกภาพและแนวทางท่ีชัดเจน มีลักษณะตางคนตางทำ ขึ้นอยูกับสภาพ

ความพรอมของแตละหนวยงานท่ีจัด สงผลใหเด็กขาดความเสมอภาค (วีรพล สารบรรณ, 2547: 2) 

และจากการประเมินรอบสองป 2548 – 2551 การจัดการศึกษาปฐมวัยรอยละ 19.69 ตองไดรับ 

การพัฒนา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอยละ 20.30 ตองไดรับการพัฒนา (สำนักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา, 2552: 3) และจากการประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา

และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา สถานศึกษาไมไดเกณฑมาตรฐานสูงถึงรอยละ 65 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 2551: ง) จึงจำเปนตองพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ใหไดมาตรฐาน   

การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพน้ัน สถานศึกษามีบทบาทสำคัญท่ีจะ

จัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรูและประสบการณตามที่หลักสูตรกำหนดอยางมีคุณภาพ และจะ

ตองกาวใหทันการเปล่ียนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว และการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร 

แหงการเรียนรูเปนวิธีการหน่ึงที่มีความสำคัญ และจะกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพของ 

ผูเรียน ทั้งนี้เพราะองคกรแหงการเรียนรูเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาท่ีนาสนใจ

อยางย่ิง เน่ืองจากสถานศึกษาเปนสถานท่ีใหความรูแกนักเรียนและผูปกครอง ควรจะไดรับการ

สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูย่ิงกวาองคการประเภทใดๆ (สมคิด สรอยน้ำ, 2542: 2) โดย 
ผูวิจัยเช่ือวาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มีพ้ืนฐานดี มีมาตรฐานเดิมอยูบางแลว  หากนำมาพัฒนา

ตามทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูอยางบูรณาการท่ีผสมผสานอยางสอดคลองกันดีแลว จะเปนการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ มีปญญา ความรู และมีภูมิคุมกัน จะสามารถพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดใหมีความโดดเดนนาสนใจและเปนท่ีเชื่อถือแกโรงเรียนท่ัวไปและ

เหมาะสมท่ีจะเปนโรงเรียนตนแบบและสามารถเปนโรงเรียนตัวอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา
ในระดับเดียวกันในพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 
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วัตถุประสงค  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูเชิงทฤษฎี เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบ

องคกรแหงการเรียนรูเชิงทฤษฎี ประกอบดวย                                   

  1.1 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ  

    1.1.1 ศกึษาแนวคิดในเชิงทฤษฎี หลักการ จากตำรา หนังสือวิชาการวรรณกรรม

และงานวิจัย ของนักวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เก่ียวกับองคประกอบของการเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

    1.1.2 ศึกษาแนวคิดจากการสัมภาษณ ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ โรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด และผูเชี่ยวชาญทางการบริการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 20 คน เพ่ือ

ทราบนโยบาย ปรัชญา เปาหมาย แนวคิด และขบวนการบริหาร โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

  1.2  นำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่ไดมาสรางรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ในเชิง

ทฤษฎี (heoretical model) ไดองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู จำนวน 10 องคประกอบ คือ  

1) การเรียนรู 2) ภาวะผูนำ 3) การมีสุขภาพท่ีดี 4) การมีคุณธรรม 5) การมีจิตสำนึก 6) การคิด 

เชิงระบบ 7) โครงสรางองคการ 8) การมีวิสัยทัศนรวม 9) การจัดการความรู 10) เทคโนโลยี  

  1.3 นำรางองคประกอบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูในเชิงทฤษฎี เสนอท่ีประชุม

สมัมนา ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และหัวหนากลุมวชิาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 134 คน 
เพ่ือวิพากษความเหมาะสมขององคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ของโรงเรียนอนุบาล 

ประจำจังหวัด 

  1.4 นำรางองคประกอบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

เสนอที่ประชุมสนทนากลุม ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิ

ดานองคกรแหงการเรียนรู จำนวน 10 คน พิจารณาความถูกตองและความเหมาะสม ไดรูปแบบ
องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู แบงเปน 2 ดาน 10 องคประกอบ คือ ดานบุคคล มี  

6 องคประกอบ1) การเรียนรู 2) ภาวะผูนำ 3) การมีสุขภาพท่ีดี 4) การมีคุณธรรม 5) การมีจิตสำนึก 
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6) การคิดเชิงระบบ ดานโครงสราง มี 4 องคประกอบ 1) โครงสรางของโรงเรียน 2) การมีวิสัยทัศน

รวม 3) การจัดการความรู 4) เทคโนโลยี 

 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

ไดดำเนินการดังน้ี 

  2.1  การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูอนุบาลประจำ

จังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ 

  2.2  การตรวจสอบตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน 

ขั้นตอนท่ี 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1  ประชากร ที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด ทั่วประเทศมีโรงเรียนรวม 80 โรงเรียน ประชากรโรงเรียนละ 10 คน รวมเปนประชากรจำนวน 

800 คน  

 2.2  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนเปนหนวยในการสุม  (unit of analysis)  

ไดแก 

       2.2.1 กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโรงเรียนโดยเทียบกับตารางกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303) 

ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 66 โรงเรียน ประชากรโรงเรียนละ 10 คน จะเปนประชากร จำนวน 660 คน 

    2.2.2  สุมกลุมตัวอยางโรงเรียน ดวยวิธีสุมอยางงายตามสัดสวนจำนวนโรงเรียน ที่

ตั้งอยูในจังหวัดและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย มี 6 ภาค ไดโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ภาคเหนือ 7 

โรงเรียน ภาคกลาง 21+2 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16+1 โรงเรียน ภาคตะวันออก 6 

โรงเรียน ภาค ตะวันตก 4 โรงเรียน และภาคใต 12+1 โรงเรียน รวม 70 โรงเรียน (เน่ืองจากจำนวน
โรงเรียนท่ีต้ังอยูในแตละภาคตางกันมาก เพ่ือความสมดุลของขอมูลจึงเพ่ิมภาคกลาง 2 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ภาคใต 1 จังหวัด รวม 70 จังหวัด จำนวนโรงเรียน 70 โรงเรียน 

ประชากรโรงเรียนละ 10 คน รวมเปนประชากรท่ีใชในการวิจัย จำนวน 700 คน 

   2.2.3  กำหนดกลุมผูใหขอมูลจำแนกเปน 3 กลุม ไดแก 
     1) กลุมผูบริหารและครูผูสอน เพ่ือตอบแบบสอบถาม ใชสุมอยางงายจาก

โรงเรียน ๆ ละ 10 คนจำนวน 700 คน 
     2)  ผูบริหารโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ ในดานองคกรแหงการเรียนรู และผูการ 

บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  เพ่ือการสัมภาษณ ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน 

     3) ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และหัวหนากลุมวิชาการโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด  จำนวน 134 คน เพ่ือสัมมนาพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสม 

ขององคประกอบ 
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   2.2.4  ผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรู และการบริหารโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด จำนวน 10 คน เพ่ือประชุมสนทนากลุมพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความ

เหมาะสม ขององคประกอบ  

    2.2.5 ผูทรงคุณวุฒิดานองคกรแหงการเรียนรู และผูบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด จำนวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ใชการเลือกแบบเจาะจง 

ขั้นตอนท่ี 3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังน้ี 

  3.1  กรอบแนวคำถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ใชเพ่ือการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 20 คน  

  3.2  ประเด็นการสนทนากลุมใชเพ่ือการประชุมสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 10 คน 

  3.3  แบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของการเปนองคประกอบของรูปแบบ

องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงปจจุบัน ประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่

กำหนดคำตอบไวให 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนบุาลประจำจงัหวัดแบบสอบถามมลีกัษณะเปนแบบสอบถามชนดิมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

  3.4 แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ของ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช

ประโยชน 
ขั้นตอนท่ี 4 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

  4.1 ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และจากการสัมภาษณ มาวิเคราะห

รางรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู เชงิทฤษฎี และนำเสนอท่ีประชมุสมัมนา ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ 
หัวหนากลุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 134 คน พิจารณาความเท่ียงตรง 

ในเชิงเน้ือหา และความเหมาะสม เพ่ือนำมาสรางเคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม เพ่ือนำมาใช

ในการเก็บขอมูลและแนวความคิดของกลุมประชากรท่ีศึกษา 
  4.2 นำเคร่ืองมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมงานวิจัยตรวจสอบความ

ถูกตองและความเหมาะสม แลวนำเสนอผูเทรงคุณวุฒิเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรู และการบริหาร
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจำนวน 10 ทาน ประชุมสนทนากลุม พิจารณาความถูกตองเชิงเน้ือหา

และความเหมาะสม 
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   4.3 นำเคร่ืองมือ มาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมงานวิจัย

ตรวจสอบ แลวนำเสนอผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประเมินความสอดคลอง 

(IOC) สถิติที่ใชเปนสถิติพ้ืนฐาน หาคาเฉลี่ย โดยคา IOC มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวามีความ

เหมาะสม (ความเห็นผูเชี่ยวชาญ เหมาะสม +1  ไมแนใจ 0  และไมเหมาะสม -1 ) ไดเคร่ืองมือฉบับที่

สมบูรณ เพ่ือดำเนินการตอไป 

   4.4 นำเคร่ืองมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว นำเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา

ตรวจสอบ แกไขแลว นำไปทดลอง (try out) โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคลากรของ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดราชบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

   4.5 นำขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach)ไดคาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท้ังฉบบั  0.98 

ขั้นตอนท่ี  5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.1 ผูวิจัยขอหนังสือนำสงแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลทำดุษฎีนิพนธจากสำนักงาน

บัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหนังสือแนะนำตัวของผูวิจัยเอง 

     5.2  สงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล และหนังสือแนะนำตัวผูวิจัย พรอม

แบบสอบถามทางไปรษณีย ถึงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกลุมตัวอยาง จำนวน 70 

โรงเรียนๆ ละ 10 ชุด รวม700 ชุด ใหชวยเก็บขอมูลให แลวสงกลับทางไปรษณีย มายังผูวิจัยโดยตรง 

ตามที่อยูที่ผูวิจัยจัดพิมพหนาซองสงไปใหพรอมกัน 

ขั้นตอนท่ี  6 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหทางสถิติดังตอไปนี้  

 6.1 การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอมูลจากการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 6.2  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ 
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการและประสบการณในการทำงาน วิเคราะหโดยใช   

คา ความถ่ีและคารอยละ 

 6.3  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

 6.4  การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดใชวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis)                                                     
 6.5  การวิเคราะหตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด โดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และ 

การใชประโยชนใชคารอยละ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ีมีการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีการ 

เรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย มีการถายทอดความรูซึ่งกันและกัน ทั้งภายในองคการและภายนอก
องคการ อยางตอเนื่องและยั่งยืน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะและขยายขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จและเจริญกาวหนา 

2.  การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสม
และสอดคลองในการเปนองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
ที่กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร ใหมีคุณภาพเพ่ือขยายศักยภาพใหสูงข้ึน สามารถปฏิบัติงาน 
ใหสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. รูปแบบองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการพัฒนา มีองคประกอบ 10 องคประกอบ แบงออกเปน 
2 ดาน คือ ดานบุคคลประกอบดวย การเรียนรู ภาวะผูนำ การมีสุขภาพท่ีดี การมีคุณธรรม การมี
จิตสำนึก ความคิดเชิงระบบ ดานสถานศึกษาประกอบดวย โครงสรางโรงเรียน การสรางวิสัยทัศน
รวม การจัดการความรู เทคโนโลยี แบงเปน ดานคือ ดานบุคคล และดานสถานศึกษา คือ 

4. ความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด กับขอมูลเชิงประจักษ หมายถึง สภาพการณที่รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดท่ีสรางข้ึน มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลจริงจากแบบสอบถามท่ีใช 
ในการวิจัย โดยวิเคราะหจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
ขอเสนอผลการวิจัย เปน 4 ตอน ดังน้ี คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยาง จำนวน 700 ชุด ผูตอบ

แบบสอบถามไดตอบแบบสอบถาม และสงกลับจำนวนท้ังสิ้น 670 ชุด แบบสอบถามสงกลับ คิดเปน 
รอยละ 95.41  

 การวิเคราะหขอมูลไดจำแนกตามสถานท่ีตั้งสถานศึกษาต้ังอยูในภาคกลางมากท่ีสุด 
จำนวน 210 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 31.34 เพศหญิง มากท่ีสุด จำนวน 553 คน คิดเปนรอยละ 
82.54  มีอายุ 50 ป ขึ้นไปมากท่ีสุด จำนวน 407 คน คิดเปนรอยละ 60.73 มีคุณวุฒิจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 469 คน คิดเปนรอยละ 70.00 มีประสบการณในการทำงาน
มากกวา 30 ป มากท่ีสุด จำนวน 331 คน คิดเปนรอยละ 49.40 สวนใหญปฏิบัติงานหนาท่ีครูมาก
ที่สุด จำนวน 557 คิดเปนรอยละ 83.14 และเปนโรงเรียนขนาดใหญมาก มีจำนวนมากท่ีสุด จำนวน 
296 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 44.20   
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสม การเปนองคประกอบขององคกรแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

 การวิเคราะหความเหมาะสมการเปนองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการเปนองคประกอบขององคกรแหงการ

เรียนรู ในภาพรวมและจำแนกตามรายดาน    

จากตารางท่ี 1 แสดงวาผลการวิเคราะหความเหมาะสม การเปนองคประกอบขององคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

(   = 4.16) เม่ือพิจารณาความเหมาะสมรายดาน ดานบุคคล พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก

ทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานภาวะผูนำ และดานการมีจิตสำนึก 

(   = 4.26 เทากัน) ดานการมีคุณธรรม (    = 4.20) ดานการเรียนรู (   = 4.17) ดานการคิดเชิงระบบ 
(   = 4.11) และดานการมีสุขภาพดี (   = 3.89) ตามลำดับ และเม่ือพิจารณา ความเหมาะสม 

รายดาน โครงสรางสถานศึกษา  พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย

จากมากไปนอย ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวม (    = 4.27) ดานเทคโนโลยีมา (    = 4.17) โครงสราง

สถานศึกษา (    = 4.15) และดานการจัดการความรู (    = 4.11) 

X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X 

          

 X  S.D. 
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ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ 

 ผลการวิเคราะหในสวนน้ีเปนการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีตัวแปร องคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (LOPK) เปนตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดวย
ตัวแปรแฝงภายใน จำนวน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคล (PERSON) ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได จำนวน 6 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานการเรียนรู (LEARN) ดานภาวะผูนำ (LEADER) 
ดานการมีสุขภาพดี (HEALTH) ดานการมีจิตสำนึก (MENTAL) ดานการคิดเชิงระบบ (SYSTEM) 
และตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา (SCHOOL) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได จำนวน 
4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรโครงสรางสถานศึกษาสถานศึกษา (STRUCT) ดานการสรางวิสัยทัศนรวม 
(VISION) ดานการจัดการความรู (KM) ดานการนำเทคโนโลยีมาใช (TECHNO) ดังมีรายละเอียด
ของผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

  
ตารางที่ 2 น้ำหนักองคประกอบของตัวแปรใน โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบองคกร 
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

R2 
Be SE t 

ตัวแปรแฝงภายนอก (LOPK)     
PERSON 1.00 0.04 23.66 1 
SCHOOL 0.88 0.04 21.44 0.78 

L 0.41 - - 0.82  
D 0.44 0.02  20.90  0.62 
H 0.42 0.02  17.34  0.51 
M 0.42 0.02  24.12  0.74 
C 0.39 0.02  20.52  0.58 
T 0.45 0.02  20.84  0.80 
S 0.47 - -  0.78 
V 0.46 0.02  27.58  0.78 
K 0.50 0.02  23.98  0.79 
N 0.47 0.02  19.75  0.62 

2 =  0.07   df = 1  p = 0.7846  RMSEA= .000  GFI =1.000  AGFI = 1.00  RMR = 0.00055 

    ** p  .01 
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ผลการวิเคราะหการตรวจสอบความตรงของ โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบ

องคกร แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน 
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชในการทดสอบ ไค-สแควร (   2 =  0.07  df = 1 

p = 0.78476  RMSEA= 0.000) คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00  คาดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนท่ีปรบัแกแลว (AGFI) มคีาเทากับ 1.00 และดัชนรีากของคาเฉล่ียกำลังสองของสวนท่ีเหลือ 

(RMR) เทากับ 0.00055 แสดงวา โมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอก พบวา ตัวแปรภายในท้ังสองตัวแปร ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคลและตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา มีคาเปน

บวก และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักองคประกอบของ

ตัวแปรภายใน พบวา ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคล น้ำหนักองคประกอบทั้งหมดของตัวแปรสังเกต

X 

แผนภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด 
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ไดทุกตัวมีคาเปนบวก มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.45 นอยท่ีสุดเทากับ 0.39 และมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ตัวแปรท่ีมีน้ำหนักความสำคัญมากท่ีสุด คือ ตัวแปรดานการคิดเชิงระบบ มีคาเทากับ 

0.45 รองลงมาคอื  ตัวแปรดานภาวะผูนำ มีคาเทากับ 0.44 ตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา 

น้ำหนักองคประกอบท้ังหมดของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาเปนบวก มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.50 

นอยท่ีสุดเทากับ 0.46 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรท่ีมีน้ำหนักความสำคัญมากท่ีสุด 

คือ  ตัวแปรดานการจัดการความรู  มีคาเทากับ 0.50 รองลงมาคือ ตัวแปรโครงสรางสถานศึกษาและ

ตัวแปรดานการนำเทคโนโลยีมาใช มีคาเทากับ 0.47 เทากัน แสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลาน้ีเปน

ตัวแปรท่ีสำคัญขององคประกอบรวมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ แผนภาพท่ี 1 

  

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหผลการตรวจสอบผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ทั้ง 10 องคประกอบ คือ 1) ดานการเรียนรู 2) ดานภาวะผูนำ 3) ดานการมี

สุขภาพท่ีดี  4) การมีคุณธรรม 5) ดานการมีจิตสำนึก 6) ดานการคิดเชิงระบบ 7) โครงสรางโรงเรียน 

8) ดานการมีวิสัยทัศนรวม 9) ดานการจัดการความรู 10) ดานเทคโนโลยี ตามความเห็นของผูทรง

คุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได  ความถูกตอง และเปนประโยชน 

การวิเคราะหผลการตรวจสอบผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัดในท้ัง 10 องคประกอบ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในดานความเหมาะสม ความ

เปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน  มีความเหมาะสม มีรายละเอียด ดังน้ี  

ดานความเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ 

มีความเหมาะสม ทั้ง 10 องคประกอบ โดยเรียงลำดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 

1. ดานโครงสรางสถานศึกษา 2. ดานการจัดการความรู 3. ดานเทคโนโลยี  4. การมีวิสัยทัศนรวม 
5. ดานการมีจิตสำนึก  6. ดานการเรียนรู 7. ดานความคิดเชิงระบบ 8. ดานภาวะผูนำ 9. การมี
สุขภาพดี 10. ดานคุณธรรม ซึ่งดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด 

เทากับ รอยละ 93.33               

ดานความเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบท้ัง 10 องคประกอบ มี
ความเปนไปได โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือ 1. ดานเทคโนโลยี 2. ดานการมี

วิสัยทัศนรวม 3. ดานการมีสุขภาพดี 4. ดานภาวะผูนำ 5. ดานการจัดการความรู 6. ดานคุณธรรม  
7. ดานการเรียนรู 8. ดานการมีจิตสำนึก 9. คานโครงสรางสถานศึกษา 10. ดานความคิดเชิงระบบ  

ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดเทากับ รอยละ 93.33               
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ดานความความถูกตอง  ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา  องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ 

มีความถูกตอง โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือ 1. ดานการมีจิตสำนึก 

2. ดานโครงสรางสถานศึกษา 3. ดานการมีวิสัยทัศนรวม 4. ดานเทคโนโลยี 5. ดานการจัดการ 

ความรู 6. ดานการมีสุขภาพดี 7. ดานความคิด เชิงระบบ 8. ดานการเรียนรู 9. ดานภาวะผูนำ 

10. ดานคุณธรรม ซึ่งดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 

รอยละ94.17               

ดานการใชประโยชน  ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ  

เปนประโยชน โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คอื 1. ดานการมีจติสำนึก 2. ดานการมี

วิสัยทัศนรวม 3. ดานการจัดการความรู 4. ดานโครงสรางสถานศึกษา 5. ดานเทคโนโลยี 6. ดานการ

มีสุขภาพดี 7. ดานความคิดเชิงระบบ 8. ดานการเรียนรู 9. ดานภาวะผูนำ 10. ดานคุณธรรม 

ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดเทากับ รอยละ 94.17               

ผลการตรวจสอบ ผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ความถูกตอง 

และการใชประโยชน เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ 

มีความเหมาะสมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัดนี้  ผูวิจัยขอนำเสนอการอภิปรายออกเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เก่ียวกับ 

ผลการศึกษาความเหมาะสมการเปนองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด ประเด็นท่ีสอง เก่ียวกับผลการศึกษาความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ จะกลาวตามลำดับตอไปนี้  

ประเด็นแรก เก่ียวกับการศึกษาความเหมาะสมการเปนองคประกอบการเปนองคกรแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน้ี ผู วิจัยจะนำเสนอตามองคประกอบหลัก จำนวน 

2 องคประกอบ และองคประกอบยอย 10 องคประกอบ ซึ่งผลการวิจัย พบวาโมเดลโครงสรางเชิงเสน
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

1. องคประกอบดานบุคคล เปนองคประกอบท่ีสำคัญของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยท่ีน้ำหนักองคประกอบมีคาเปนบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวความคิดกับแนวความคิดของ (มารควอรต, 2548:50) ที่

กำหนดใหคน เปนองคประกอบ 1 ใน 5 ประการขององคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู และ

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ เซ็งเก (Senge, 1996: 6) ที่กำหนดวินัย 5 ประการ ขององคกร 
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แหงการเรียนรู ประกอบดวย 1) ดานความมุงมั่นสูความเปนเลิศ 2) ดานรูปแบบการคิด 3) ดานการ

สรางและการสานวิสัยทัศน 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) ดานความคิดเชิงระบบ ซึ่งเปน

คุณลักษณะท่ีสำคัญของบุคคลในองคการท้ัง 5 ประการ นอกจากน้ันบังสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ ศศกร ไชยคำหาร (2550: 218) ที่พบวา ปจจัยท่ีที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 9 ปจจัย เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ 1) โครงสรางท่ี

เหมาะสมขององคการ 2) การคิดอยางเปนระบบ 3) กลยุทธขององคการ 4) วัฒนธรรมการเรียนรู  

5) การพัฒนาบุคลากร 6) การทำงานเปนทีม 7) การมีวิสัยทัศนรวม 8) การสรางบรรยากาศใน 

9) องคการ และการสรางและถายโอนความรู ที่มีปจจัยท่ีเก่ียวของกับบุคคลอยู 3 ดาน คือ 1) การคิด

อยางเปนระบบ 2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) การทำงานเปนทีมเชนเดียวกับผลการวิจัย เร่ือง 

ตัวบงชี้ ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตของ สุรพงศ  

เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ (2547: 183) ที่พบวา ภาวะผูนำ เปนองคประกอบหลัก 1 ใน 5 และจากการวิเคราะห

ความเหมาะสมการเปนองคประกอบของรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด ดานบุคคล พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รวมท้ังการตรวจสอบผลการวิจัย

ของผูทรงคุณวุฒิ ดานบุคคล ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช

ประโยชนพบวา องคประกอบดานบุคคล โดยภาพรวมมีคารอยละ 96.18 96.89 97.33 และ 97.76  

ตามลำดับ 

2. องคประกอบหลักดานโครงสรางสถานศึกษา เปนองคประกอบท่ีสำคัญของรูปแบบ

องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยท่ีน้ำหนักองคประกอบมีคาเปนบวก 

และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวความคิดของ (มารควอรต, 2548: 

50) ที่กำหนดใหโครงสรางองคการ การจัดการความรู และเทคโนโลยี เปนองคประกอบสำคัญ 

3 ใน 5 ประการ ขององคกรแหงการเรียนรู และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ เซงเก (Senge, 1990
: 6-8) ที่ไดกำหนดวินัย 5 ประการ ขององคกรแหงการเรียนรู โดยไดกำหนดให การสรางและการสาน

วิสัยทัศน เปนองคประกอบ 1 ใน 5 ประการขององคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู และสอดคลอง 

กับงานวิจัยของ ศศกร ไชยคำหาร (2550: 218) ที่พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 9 ปจจัย โดยมีปจจัยดานโครงสรางของโรงเรียน 

5 ใน 9 ที่เปนองคประกอบสำคัญขององคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู คือ 1) โครงสราง 

ที่เหมาะสมขององคการ 2) กลยุทธขององคการ 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การสรางบรรยากาศ 
ในองคการ และ 5) องคการ และการสรางและถายโอนความรู และสอดคลองกับผลการวิจัย เร่ือง 

ตัวบงชี้ความเปนองคกรแหงการเรียนรู ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต ของ สุรพงศ 
เอื้อศิริพรฤทธ์ิ (2547: 183) ที่พบวา ตัวบงชี้ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใตที่เก่ียวกับดานโครงสรางโรงเรียนท่ีสำคัญ คือ 1) การจัดการความรู  
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2) องคการ และ 3) ดานเทคโนโลยี ซ่ึงเปนองคประกอบหลัก 3 ใน 5 ประการ ของการเปนองคประกอบ

ขององคกรแหงการเรียนรูและจากการวิเคราะหความเหมาะสมการเปนองคประกอบของรูปแบบของ

องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ดานโครงสรางของโรงเรียน พบวา มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก รวมทั้งการตรวจสอบผลการวิจัยในดานความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความถูกตอง และการใชประโยชนพบวา องคประกอบดานบุคคล โดยภาพรวมมีคารอยละ 97.98  

96.78  93.96 และ 93.64 ตามลำดับ 

จากการวิเคราะหผลการตรวจสอบ ผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได 

ความถูกตอง การใชประโยชน ที่พบวา มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตอง แยกเปน

รายองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ท้ัง 10 องคประกอบ  และในภาพรวม มีความเหมาะสมใน

การเปนองคประกอบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด สามารถนำไปใชในการ

พัฒนาโรงเรียนได และจะทำใหผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูที่มีสวนเก่ียวของ สามารถนำไปใช

ดวยความม่ันใจ และจะทำใหการพัฒนาโรงเรียนประสบความสำเร็จ 

การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบขององคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีตัวแปรการเปนองคประกอบ

ขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เปนตัวแปรภายนอก ประกอบดวย

องคประกอบหลักการเปนตัวแปรแขวงภายใน จำนวน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรแขวงภายในดานบุคคล 

ประกอบดวยตัวแปรยอยท่ีสังเกตได จำนวน 6 ตัวแปร คือ ดานการเรียนรู ดานภาวะผูนำ ดานการมี

สุขภาพท่ีดี ดานการมีคุณธรรม ดานการมีจิตสำนึก ดานความคิดเชิงระบบ สวนตัวแปรภายนอก 

ดานโครงสรางสถานศึกษา ประกอบดวยองคประกอบยอยซึ่งเปนตัวแปรสังเกตได จำนวน 4 ตัวแปร 
ไดแก ดานโครงสรางสถานศึกษา ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานการจัดการความรู และดาน

เทคโนโลยี การวิเคราะหสหสัมพันธโดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน มีความสัมพันธอยางมีนัย

สัมพันธทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมพันธ ตั้งแต 0.457 ถึง 0.99 ลักษณะความสัมพันธ เปนความ 
สัมพันธทางบวก ผลการวิเคราะหตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบ

องคกรแหงการเรียนเรียนดานการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พบวา โมเดลมีคาความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และผลการวิจัยพบวา ความตรงของโมเดลมีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโมเดลมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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ขอเสนอแนะ  
การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

ผูวิจัยไดนำขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มาเปนพ้ืนฐาน และนำมาวิเคราะห ผสมผสาน กับหลักวิชาการ

เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือของการพัฒนา และเปนแนวทางใหผูสนใจในรูปแบบดังกลาวนำไปประยุกตใช
ในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของบุคคล ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและกอ

ใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยางแทจริง โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ดังน้ี 

 1.1 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ไปพัฒนาโรงเรียนของตนเอง เพ่ือใหเปนตนแบบ และ

เปนตัวอยางแกโรงเรียนอ่ืนๆ 

 1.2 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ

วิจัยคร้ังน้ีไปใชนั้น อาจจะใชองคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ ไปพัฒนาพรอมกันท้ังหมด หรือ 

อาจจะคอยๆ พัฒนาไปโดยไมตองพรอมกันทีเดียวท้ังหมดก็ได 

 1.3 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ

วิจัยครั้งนี้ไปใช ควรมีการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา มีการส่ือสาร แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

แกผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกคนใหมีความรู มีความเขาใจในเร่ืองรูปแบบองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เปนอยางดี 

 1.4 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดท่ีไดจากการ

วิจัยคร้ังน้ีไปใช ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรของโรงเรียน ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค วิสัยทัศน 

และมีการวางแผนรวมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 1.5 ผูบริหารการศึกษาระดับสูง ควรมีการใหการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด 

ไดนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ไปพัฒนาโรงเรียนของตน 

 1.6 ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากร ของโรงเรียน ควรรวมกัน สรางบรรยากาศ 
ในโรงเรียนให สงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา 

จะกอใหเกิดมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง และงานในหนาท่ีใหดีย่ิงข้ึนสามารถท่ีกาวทันการเปล่ียนแปลง 

 1.7 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียน ไดนำความรูที่มีอยูในตนเองหรือ
ในงานท่ีตนรับผิดชอบไปใชประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือใหมีการแลกเปล่ียนกับเพ่ือน

รวมงาน เพ่ือเปนการขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

 1.8 ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน้ีไปพัฒนา
โรงเรียน เพ่ือกาวสูการเปนสังคมอาเซียน และกาวสูมาตรฐานสากล 
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2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป  

 2.1  ควรทำการวิจัยเก่ียวกับองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูอื่นๆ ตอไป 

 2.2  ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ

วิจัยคร้ังน้ี ไปทดลอง และประเมินผล เพ่ือเปนการตรวจสอบผลการวิจัยคร้ังน้ีอีกคร้ังหน่ึง 

 2.3  ควรมีการวิจัยโรงเรียน หรือองคการท่ีใชรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด พัฒนา เปรียบเทียบกับ โรงเรียนหรือองคการ ที่ไมใชรูปแบบนี้พัฒนา 

 2.4  ควรมีการวิจัยในสถานศึกษา หรือองคการท่ีไดรับการพัฒนาตามรูปแบบองคกร 

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการศึกษาของสถานศึกษา

หรือองคการอยางไร  

 2.5  ควรทำการวิจัยถึงสภาพปญหา และอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนหรือ องคการ

ตามรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือจะไดขอมูลเพ่ือนำมาใชในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 2.6 ควรทำการวิจัยเพ่ือศึกษาองคประกอบองคกรแหงการเรียนรู ในสถานศึกษา หรือ

องคการกับกลุมตัวอยางอื่นๆ ในระดับเดียวกันหรือตางระดับกัน 

 

สรุป  
การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และเพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ผลการศึกษาพบวารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด มี 10 องคประกอบ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบุคคล ประกอบดวย ภาวะผูนำ การมีจิตสำนึก 

การมีคุณธรรม การเรียนรู ความคิดเชิงระบบ การมีสุขภาพดี และดานสถานศึกษา ประกอบดวย การ

มีวิสัยทัศน เทคโนโลยี โครงสรางสถานศึกษา และการจัดการความรู ในขณะเดียวกัน รูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดยังมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

ดวย ซึ่งทั้งรูปแบบองคกรและความสอดคลองขององคกรกับขอมูลเชิงประจักษนั้น มีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก อันสามารถนำไปเปนแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลได แตอยางไรก็ตาม
เน่ืองจากสภาพสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นในการนำไปใชจำเปนตอง

ปรับใหสอดคลองกับสภาพจริงพรอมกับการคำนึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมดานตางๆ ของ
แตละชุมชนดวย 
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